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KSTU § XX KS/2018:2

Rönninge Torg - programhandling

Utskick för information samt möjlighet till yttrande till berörda parter invid Rönninge Torg 
samt de politiska partierna skickades ut måndag 15/1 -18. Till utskicket bifogades 
Programhandling och del av detaljplanen, Gestaltningsprogrammet, samt följebrev med 
frankerat returkuvert i vilket yttrande kan returneras.

MSB begärde att få in yttranden senast 29/1. En sammanfattning av yttrandena ges på sida 2 
i denna skrivelse. Två partier har inkommit med yttranden i tid, Rönningepartiet och 
Miljöpartiet de gröna.

Centerpartiets yttranden inkom 14/2. Centerpartiets yttranden berör gestaltnings- och 
kvalitetsprogram för Rönninge centrum och programhandling för Rönninge torg.

I detaljplaneprocessen, framtogs ett gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge 
centrum med allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum med syfte att 
illustrera de kvaliteter som detaljplanen innehåller. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 
den 20 februari 2014 och planen vann laga kraft 2014-11-13. Det är således för sent att 
lämna yttrande om detaljplanens gestaltnings- och kvalitetsprogram.

Näringsidkarna runt torget har kallats till möten vid tre tillfällen där information getts av MSB 
från juni till december -17, Ytterligare möte med näringsidkare, fastighetsägare, BRF 
Näckrosen, BRF Eken, FastPartner samt SMÅA under yttrandetid över Programhandlingen har 
hållits 22/1.

Inför tidigare KSTU-beslut 2017-10-18 om att anta alternativ 2 för utformning av cykelgarage 
på Rönninge torg fördes en diskussion om antal cykelplatser samt om att ha två våningar i 
cykelhuset, under diskussionen enades utskottet och MSB att utgå från föreslaget cykelstall 
och därefter utvärdera hur väl det fyller krav på antal cykelplatser. Som alternativ utökning 
av antal platser finns framtida tanke om cykelparkering invid gångtunneln enligt 
illustrationsplanen. Planbeskrivningen  föreskriver bilfri torgyta, ytan bör även i möjligaste 
mån vara cykelfri, torget blir förhållandevis trångt och risken för påkörningsolyckor bör 
minimeras.

När programhandlingen utarbetades exkluderades medvetet logistikfrågan då denna är 
komplex och hanteras i egen utredning. Programmet påverkar inte befintlig möjlighet att 
angöra butiker. I utredningen arbetar MSB efter att torget skall bli trafikfritt enligt 
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detaljplanens intentioner. Tillgängligheten för räddningstjänsten är inte påverkad p.g.a. 
programmet.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelsen daterad 2018-02-15.

Ordförandes förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna programhandlingen samt noterar att 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen  återkommer i logistikfrågan med separat ärende.
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Ramqvist 
T.F. Gata/VA-chef 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 Rönninge Torg - Programhandling  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna programhandlingen samt noterar 
att MSB återkommer i logistikfrågan med separat ärende. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskick för information samt möjlighet till yttrande till berörda parter invid Rönninge Torg
samt de politiska partierna skickades ut måndag 15/1 -18. Till utskicket bifogades 
Programhandling och del av detaljplanen, Gestaltningsprogrammet, samt följebrev med 
frankerat returkuvert i vilket yttrande kan returneras. 

MSB begärde att få in yttranden senast 29/1. En sammanfattning av yttrandena ges på 
sida 2 i denna skrivelse. Två partier har inkommit med yttranden i tid, Rönningepartiet 
och Miljöpartiet de gröna. 

Centerpartiets yttranden inkom 14/2. Centerpartiets yttranden berör gestaltnings- och 
kvalitetsprogram för Rönninge centrum och programhandling för Rönninge torg. 

I detaljplaneprocessen, framtogs ett gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge 
centrum med allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum med syfte 
att illustrera de kvaliteter som detaljplanen innehåller. Kommunfullmäktige antog 
detaljplanen den 20 februari 2014 och planen vann laga kraft 2014-11-13. Det är således 
för sent att lämna yttrande om detaljplanens gestaltnings- och kvalitetsprogram. 

Näringsidkarna runt torget har kallats till möten vid tre tillfällen där information getts av 
MSB från juni till december -17, Ytterligare möte med näringsidkare, fastighetsägare, BRF 
Näckrosen, BRF Eken, FastPartner samt SMÅA under yttrandetid över Programhandlingen 
har hållits 22/1. 

Inför tidigare KSTU-beslut 2017-10-18 om att anta alternativ 2 för utformning av 
cykelgarage på Rönninge torg fördes en diskussion om antal cykelplatser samt om att ha 
två våningar i cykelhuset, under diskussionen enades utskottet och MSB att utgå från 
föreslaget cykelstall och därefter utvärdera hur väl det fyller krav på antal cykelplatser. 
Som alternativ utökning av antal platser finns framtida tanke om cykelparkering invid 
gångtunneln enligt illustrationsplanen. Planbeskrivningen  föreskriver bilfri torgyta, ytan 
bör även i möjligaste mån vara cykelfri, torget blir förhållandevis trångt och risken för 
påkörningsolyckor bör minimeras. 
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När programhandlingen utarbetades exkluderades medvetet logistikfrågan då denna är 
komplex och hanteras i egen utredning. Programmet påverkar inte befintlig möjlighet att 
angöra butiker. I utredningen arbetar MSB efter att torget skall bli trafikfritt enligt 
detaljplanens intentioner. Tillgängligheten för räddningstjänsten är inte påverkad p.g.a. 
programmet. 

Bakgrund 

I detaljplaneprocessen, framtogs ett gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge 
centrum med allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum med syfte 
att illustrera de kvaliteter som detaljplanen innehåller. Gestaltningsprogrammet 
beskriver torget sparsamt, behov finns av ett kompletterande program.  

Arbetet med programhandlingen inleddes under hösten 2017 och syftar till att fastställa 
vilka funktioner som skall finnas på torget samt hur det ska gestaltas. Jens Deurell 
Södergruppen, och kommunens planenhet samt näringsidkare har varit viktig 
referensgrupp. 

Förnyelsen av Rönninge centrum syftar till att ge platsen nytt liv och innehåll med 
bostäder och butikslokaler, offentliga rum och mötesplatser. Förutsättningarna är goda 
för ett småskaligt centrum med en blandning av olika funktioner vid och runt torget. 
Busstorget och pendeltågsstationen alldeles intill torget är givna målpunkter som ger liv 
och rörelse från morgon till kväll. 

Tankar som inspirerat under programarbetet är att torget ska bjuda in att användas, bli 
en naturlig mötesplats och upplevas som  småskaligt och trivsamt, ett grönt 
trädgårdstorg med avstamp i historien. Med programhandlingen som stöd kan miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta fram färdiga lösningar och skapa en tidplan för 
dessa. 

Från programhandlingen, som är översiktlig och preliminär, tas systemhandlingar och 
bygghandlingar fram. 

Gällande gestaltnings- och kvalitetsprogram har gett sin prägel på framtagandet av 
programhandlingen. Ledord under framtagandet har varit: 

- Ett torg för alla 
- Ett aktivt torg 
- Med avstamp i historien 
- Orientering och kommunikation 

Sammanfattning av inkomna yttranden över Programhandling Rönninge Torg 

Följande av de politiska partierna har lämnat yttrande: 
- Rönningepartiet 
- Miljöpartiet de gröna 
- Centerpartiet 
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Följande av berörda parter invid Rönninge torg har lämnat yttrande:  
- Fastpartner 
- Home Design 
- Rönninge Bistro Bar 
- BRF Eken 

Rönningepartiet tycker att det är bra att programhandlingen utarbetats men saknar vitala 
delar såsom näringsidkares önskemål och behov i handlingen. 

Miljöpartiet de gröna applåderar gröna inslag och blåa inslag men kräver analys av 
cykeltrafiken och anser att offentlig toalett bör vara med i förslaget. 

Fastpartners yttrande bedöms inte kopplat direkt till programhandlingen utan rör frågor 
såsom byggrätter och parkeringssituation. 

Home design och Rönninge Bistro Bar har inkommit med gemensamt yttrande där viss 
oro uttrycks över oönskade aktiviteter och att torgytan kan bli mörk. Leverans till butiker 
nämns som ett orosmoment. 

BRF Eken anser att torgets utformning är lysande med mångfald för flera åldersgrupper. 
Oro uttrycks för trafik och logistik. 

Rönningepartiet 

MSB:s svar i punktform nedan 

Vi (Rönningepartiet) har tagit del av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
programhandling. I huvudsak tycker vi att det är bra att en sådan nu utarbetas dock 
saknar vi en del vitala delar i den. Främst saknar vi en tydlig redovisning av nuvarande 
näringsidkares önskemål och behov i och omkring torget. 

- Anledningen till att tydliga krav från näringslivet saknas är att få tydliga önskemål 
inkommit. MSB har kallat näringsidkarna runt torget vid tre tillfällen sedan 
försommaren 2017 för att visa vilka arbeten som pågår och gå igenom önskemål 
med mycket låg anslutning, vid ett av tillfällena deltog ingen. MSB har till det gått 
runt till berörda för att ta emot önskemål och åsikter. Sammantaget har följande 
påtalats: trygg miljö, nuvarande belysning anses dålig, önskemål om aktiviteter 
på torget som lockar folk till platsen, grönska önskas, fler parkeringar, en plats för 
att hedra Wilhelmina af Tibell, att torget är grått och tråkigt. Samtliga av dessa 
önskemål har beaktats inom programmet utom fler parkeringar. MSB ser 
förslaget som en helhet framvuxet genom kommunikation med berörda inom 
näringsliv, fastighetsägare, planarkitekter m.m. Till ovanstående tre möten har 
ett informationsmöte hållits där programhandlingen presenterats. 

Rönningepartiet saknar helt ett resonemang om cykelstråk på själva torget, i 
programhandlingen. 

- Bedömningen är att torget bör vara fritt från cyklande i möjligaste mån , i första 
hand är tanken är att cykelstallet ska vara cykelparkering. Som ett andra steg 
finns framtida tanke om cykelparkering invid gångtunneln. Planbeskrivningen 
föreskriver bilfri torgyta, ytan bör även i möjligaste mån vara cykelfri. 
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Rönningepartiet efterlyser ett resonemang om hur solens gång och skuggor kommer att 
påverka miljön på torget. 

- Under programarbetet har solstudier granskats och målet har varit att inte 
skugga uteserveringar nämnvärt. Detta kan förtydligas i programmet. Under 
tidigare detaljplaneprocess har solstudie genomförts. 

Rönningepartiet vill även se en utökning av programmet med genomtänkta lösningar för 
belysning av torget. 

- MSB bedömer att en redovisning av belysning inte är nödvändig mer än vad som 
görs. Under kommande projektering jobbas detaljer fram. Det bör poängteras att 
detta är en programhandling för beslut om genomförande.  

Rönningepartiet tycker inte att resonemang kring skötsel och underhåll, främst då 
renhållning och snöröjning, av det nya torget beaktats i programmet. 

- Vikten av samarbete med driftorganisationen är med. Under kommande 
projekteringsskede kommer dessa frågor att hanteras mer i detalj. Programmet 
bedöms dock vara tillräckligt genomarbetat för beslut om genomförande. 

-  
Rönningepartiet saknar även en redovisning av hur programmet påverkar leveranser till 
av varor och tjänster sam ett resonemang om hur den nya utformningen av torget 
kommer att påverka räddningstjänsten. 

- När programhandlingen utarbetades exkluderades medvetet logistikfrågan då 
denna är komplex och hanteras i egen utredning. Programmet påverkar inte 
befintlig möjlighet att angöra butiker. MSB arbetar efter att torget skall bli 
trafikfritt allt enligt detaljplanens intentioner. Tillgängligheten för 
räddningstjänsten är inte påverkad p.g.a. programmet. 

Miljöpartiet de gröna 

MSB uppfattar att Miljöpartiet är positivt inställd till programmet för torget dock med 
följande invändningar/krav på komplettering (MSB svar i punktform): 

Miljöpartiet kräver en analys av cykeltrafiken. Det skall byggas en cykelparkering på 
torget. Hur skall man ta sig dit? Hur skall man köra om man ska passera torget mot Salem 
C eller Mölle/Tumba. 

- Ramarna för programmets omfattning är torgmarken vilket gör att utredningar 
kring hur man tar sig från närliggande områden med cykel hanteras inom t.e.x. 
GC-planen för kommunen. Frågan om cykelstråk i planprocessen för Rönninge 
centrum (Illustrationsplan, gång- och cykelstråk ANTAGANDEHANDLING 
november 2013). Programmet skulle kunna förtydligas med att MSB bedömer det 
som bäst att låta torget vara fritt från cykeltrafik bortsett från området runt 
cykelgaraget. MSB bedömer att risk finns för påkörningsolyckor då torget är 
relativt trångt. 

En offentlig toalett saknas också i förslaget, en allvarlig brist enligt Miljöpartiets mening. 
- Inför programarbetet fanns inget krav eller önskemål på toalett. Offentlig toalett 

är förenligt med byggkostnader och underhållskostnader, t.ex. städning och 
ronderingar. Under KSTU 24/1 2018 beslutades att MSB ska återkomma med 
utredning om offentlig toalett i Rönninge Centrum. 
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Centerpartiet inkom med yttranden i samband med utskick av ärendet. Med anledning av 
det har förvaltningen inte hunnit kommentera detta. 

Yttranden från intressenter invid torget 

Fastpartner 

Johan Böckert, Regionchef, har skrivit yttrande. 

 

- Fastpartners yttrande bedöms inte kopplat direkt till programhandlingen utan rör 
frågor såsom byggrätter och parkeringssituation. 

Home Design 

Patricia Lundkvist 

Rönninge Bistro Bar 

Isak Can 

 

Följande yttranden har gjorts, MSB:s kommentarer i punktform 

 

Gröna ytor och mindre liknande parkområdesytor med nyttjande för alla anses som 

positivt. Man kan dock inte jämföra Rönninge Torg i sin hel het mot tex Kungsträdgårdens 

park, då det Rönninge finns lägenheter i dess väldigt nära anslutning. Vad man bör beakta 

är hur dessa grönområden med dess aktivitet påverkar de boende. Att dessa gröna ytor 

är ljus belagda med öppen insyn för att minimera oönskade aktiviteter. 

·         Tryggheten är mycket viktig vid vidare projektering och bedömningen är att torget 

kommer bli tryggare tack vare fler boende samt bättre belysning. 

  

Vidare när det gäller grönskan och dess utformning, så bör man beakta att solen är 

fantastiskt härlig på Rönninge Torg. Många kunder söker sig till bla uteserveringarna för 

att få möjligheten att kunna vistas i solen. Vid plantering av träd, parkbänkar mm bör 

man ha detta i åtanke. 

·         Vid programarbetet har dagsljuset beaktats. Träd planeras så att befintliga 

uteserveringar inte skuggas. Det kommer att finnas sittplatser både i solläge och 

skuggläge. 

 

Vi ser bara det positivt över att ett parkeringshus byggs med kundparkeringsplatser. Ett 

önskemål är att det skall finna gratis parkerings om 1- samt 3 timmar. 

·         Parkeringshuset byggs av SMÅA och ligger utanför torgmarken och hanteras ej i 

programmet.  
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Storleken på de nya butikslokalerna bör tänkas över. En lokal om 80-86 kvm är väldigt 

stort. Vi ser hellre att det finns flera mindre lokaler för en ökad mångfald av utbudet samt 

för en lättare uthyrning. 

·         MSB bedömer att SMÅA som uppför lokalerna får utreda deras storlek. Frågan 

hanteras ej inom programmet för torget. 

Kiss & Ride. Som vi tidigare diskuterat, så har just en bra på- och avlämningsplats lite 

glömts bort i planeringen. Vilket är väldigt synd, med tanke på hur många i kommunen 

som faktiskt pendlar. En vettig Kiss & Ride behövs och som inte påverkar den vanliga 

rytmen vid tex Bamses parkeringen. Ett förslag är att det kanske går att ändra 

utformningen, riktningen på den idag tilltänka vänthallen. Och en Kiss & Ride, borde ju 

ligga precis vid vänthallens anslutning. Om en mobilstationsladdningsplats, en vänthall 

och en Kiss & Ride inte kan få plats, så bör man väldigt noga överväga vilka är de 

viktigaste faktorerna att tillgodose. 

·         Busstorg, rondell samt torgets norra del är utbyggt inom ramen för detaljplanen. 

Frågan hanteras ej inom programmet för torget. Logistikfrågan är komplex och 

hanteras i egen utredning. 

Lösningar av transportleveranser till butiker, måste också ses över. Önskan om ett bilfritt 

torg är nog tyvärr bara en önskan. Och det är inte bara transporter till näringsidkare som 

görs, utan en hel del går även till Pendeltågsstationen/service. Som det ser ut idag så är 

det främst bara Coop som har lastbil med släp, vi andra har leveranslastbilar eller 

budbilar. Dessa måste kunna ta sig in till butikens lastplats, med eller utan leverans med 

lastpall. 

·         När programhandlingen utarbetades exkluderades medvetet logistikfrågan då denna 

är komplex och hanteras i egen utredning. Programmet påverkar inte befintlig 

möjlighet att angöra butiker. MSB arbetar efter att torget skall bli trafikfritt enligt 

detaljplanens intentioner. 

Nu när det skall byggas vidare med flera bostäder så är det så viktigt att det är väl 
planerat och att det går fort. Detta kan inte nog understyrkas! Lär av tidigare misstag, 
dem har varit en del. En dammfri miljö enligt dem regler som faktiskt gäller skall uppfyllas 
för såväl arbetare, näringsidkare och invånarna i kommunen. Så som mätning av tex 
kvartsdammet, samt att man gör allt för att hålla ned bullernivån. 

·         MSB kommer att styra programmet för torget så att störningar minimeras. SMÅA har 

redovisat att de ser frågan viktig.  
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Brf Eken Rönninge 

Via Ordförande Björn Adelly 

Westerdahlsvägen 4 

144 61 Rönninge 

Följande yttranden har gjorts, MSB:s kommentarer i punktform 

 

Tankar kring torgets utformning är lysande. Att ha flera mötesplatser som Lunden, Tibells 

plats och Pingislunden är utmärkta av i alla fall två orsaker. 

1.       Mångfalden av platser skal väl alltid passa någon. 

2.       Och det är just vad ungdomar vill ha på ett torg 

Viktigt att buskar och träd som omgärdar lundarna är låga så det blir god insyn. 

Bra att granen fick en plats. Bra att gången mellan torget och oss på Westerdahlsvägen 

får plantering.  Det är lite av en”ickeyta” idag. När all byggnation är klar ser 

parkeringssituationen bra ut också. 

·         MSB tolkar ovan som att Brf Eken är positiv till torget. Brf Eken framför kritik främst 

gällande trafik, logistik samt in- och utflyttning i de nya bostäderna. När program- 

handlingen utarbetades exkluderades medvetet logistikfrågan då denna är komplex 

och hanteras i egen utredning. MSB bedömer att efter första inflyttningen kommer 

normala in- och utflyttningar inte att påverka trafiksituationen i större omfattning 

 
 
 
 Anders Ramqvist 

T.F. Gata/VA-chef 
Clas Asker 
Projektledare 

 
 
 Bilagor 

1. PROGRAMHANDLING, Rönninge torg,  2017-12-20 
2. Gestaltningsprogram_131101 
3. Illustrationsplan, gång och cykelstråk. ANTAGANDEHANDLING november 2013. 
4. Inkomna yttranden 
5. Mejl från Centerpartiet 
6. Yttrande Gestaltningsprogram Rönninge centrum från Centerpartiet 
7. Yttrande Gestaltningsprogram Rönninge torg från Centerpartiet 

Delges 

Arkiv 

 
 

 



























RÖNNINGE TORG
PROGRAMHANDLING

2017-12-20

ELIN SAMUELSSON LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA

SALEM KOMMUN



”Att komma till Rönninge ska vara som att komma hem”.

1

Arbetsgrupp:
Clas Asker Projektledare Salem kommun
Elin Samuelsson Landskapsarkitekt EF 

Programmet är framtaget i samarbete med Salem kommuns planenhet, 
näringsidkare och angränsande fastighetsägare på Rönninge torg.

PROGRAMHANDLING     
RÖNNINGE TORG  2017-12-20/ ES 



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Historia    sid 3 
Process och nuläge   sid 4
Vision      sid 5
Analys     sid 6
Situationsplan   sid 7
Programförslag torg   sid 8-11

Rönninge beläget mellan  Stockholm och Södertälje. Pendeltåget tar 31 minuter mellan Stockholm central och Rönninge. Flygbild dagens situation.

PROGRAMHANDLING     
RÖNNINGE TORG  2017-12-20/ ES 



3

HISTORIA
KORT HISTORIK.
Rönninge samhälle ligger i den sydligaste delen av Salems kom-
mun, invid sjön Uttran. Stambanan skär igenom samhället och de-
lar det i en sydlig och nordlig hälft. Samhället karaktäriseras idag till 
stor del av villabebyggelse. Omgivande landskap består av bergig 
och kuperad skogsterräng.

Innan området började anläggas kring järnvägen runt år 1900 var 
området ren jordbruksmark som brukades av gårdarna Uttringe 
och Rönninge. Samhället utvecklades till ett stationssamhälle kring 
järnvägsstationen och fungerade som centrum i socken fram till att 
Salemsstaden tillkom på 1960- och 1970-talet.

WILHELMINA AF TIBELL
Wilhelmina förknippas med Uttringe gård och Rönninge gård i 
nuvarande Salems kommun, som hon 1842 tog över sedan hennes 
mor och bror dött i ”febersjukdom”. Där tillbringade hon hela sitt liv 
och var även gårdarnas sista enskilda ägare.

Wilhelmina af Tibell engagerade sig i Rönninges modernisering. 
Hon gjorde statare till torpare, lät sjösänka och torrlägga Lillsjön för 
att få fram mer odlingsbar mark åt både sig och torparna och såg 
till att järnvägen (Västra stambanan) drogs genom området med en 
egen hållplats; Rönninge station (källa Wikipedia 171228)

År 1860 invigdes Västra stambanans första etapp (Stockholm-Sö-
dertälje) men Rönninge station byggdes inte förrän 1888. Det första 
stationshuset revs 1970.

EGNAHEMBEBYGGELSE
Runt Uttran och Flatens stränder byggdes villor med karaktäristisk 
”snickarglädje” och handelsträdgårdar, verkstäder och småindustrier 
etablerades i samhället.

Rönninge fick tidigt rykte att vara ett vackert och attraktivt område, 
populärt som rekreationsort. 

Citat från svensk turistförenings årsskrift 1908:

”Här finner man nämligen en ett villasamhälle i dess mest idealiska 
form, en villastad som inte gör intryck av att av villastad, ity husen 
ligga så strödda i lövbackar och skogsdungar eller så omgivna av 
prydliga ofta välskötta trädgårdsanläggningar, att villorna inte lida av 
varandras grannskap och att man här verkligen har en känsla av att 
befinna sig på landet”.

CENTRUM
Järnvägen var en förutsättning för Rönninges samhället och 
området kring stationen utgör kärnan som samhället utvecklats 
runt. Ett tiotal butiker etablerades här runt 1910. I centralhuset 
(Nära livs) fanns bank och telegrafstation. Invid stationen ska-
pades en torgplats med torghandel ett par dagar i veckan. Här 
fanns också en saluhall (som revs på 1950-talet) med försälj-
ning av frukt, bär, fisk, kött, redskap och kläder från Rönninge, 
Södertälje och Gnesta. 

Saluhallen hade öppet två dagar med minst två slaktare, två 
fiskhandlare och två bagare (källa Salemsboken). Den näring 
som var starkast var trädgårdsmästarna, I Rönninge fanns ett 
tiotal handelsträdgårdar med försäljning i saluhallen.

När Salemstaden invigdes 1968 flyttade många kommunala 
förvaltningar och butiker från Rönninge centrum. 
Sedan 1980-talet har behovet att bostäder ökat kraftigt i Salem 
med en förtätning av Rönninge.

Historiska bilder Rönninge.

HISTORA
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PROCESS
Rönninge Centrum är planerat för att exploateras med över hundra 
nya lägenheter, både som hyres- och bostadsrätter. Planen möter 
behovet av ett sammanhållet centrum med fler bostäder nära kollek-
tivtrafik. 

I samband med exploateringen finns behov av att Rönninge torg 
även rustas upp för bättre förutsättningar för en levande torgmiljö.

Under 2013 tecknade kommunen markanvisningsavtal med SMÅA 
för exploateringen av kvartersmarken inom området.
Detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2014. 

OMGIVANDE PROJEKT
I början av 2017 påbörjade SMÅA byggnationen kring kv Trädgårds-
lunden, det är SMÅAS första kvarter och beräknas stå klart för inflytt-
ning under 2018. 

Under vintern 2017 var konstverket ”Pippi på pinnen” av Linda 
Shamma färdigställt i närliggande cirkulationsplats. Verket var fram-
röstat av befolkningen i Rönninge.

SMÅA planerar att påbörja arbetet med Torghuset samt intilliggande 
parkeringshus under våren 2018 med totalt cirka 160–180 lägenhe-
ter.

Busstorgshuset eller kv Flädren är planerat att påbörjas under an-
dra halvan av 2018 vilket gör det möjligt för kommunen att sätta ett 
datum för produktionsstart för torget som inte kan påbörjas innan 
torghuset börjar bli färdigt.

PROGRAMARBETE
Programarbetet med torget påbörjades under hösten 2017. I 
tidigare gestaltningsprogram var torget sparsamt beskrivet. Efter-
som torget är ett av Rönninges viktigaste offentliga rum och mö-
tesplats togs detta fördjupade program fram specifikt för torget.

Arbetet med programmet syftar till att fastställa vilka funktioner 
som skall finnas på torget samt hur det ska gestaltas. Näringsid-
karna runt torget har hörts samt har arkitekten för planområdets 
kvalitetsprogram, Jens Deurell (Södergruppen) och kommunens 
planenhet fungerat som viktig referensgrupp.

CYKELGARAGET
På torgets norra del kommer cykelgarage med plats för cirka 115 
cyklar byggas. Till cykelgarage kommer även innehålla en ljus, 
trivsam och helt väderskyddad väntkur för bussresenärer. Ge-
staltningen av kuren och cykelgaraget är dels tänkt som en portal 
till torget och att i viss mån knyta an den vackra Skönviksparken 
till torget genom dess lätta paviljonguttryck och sedumtak. För 
cyklisten kommer det finnas möjlighet att parkera cykeln på en 
trygg och välordnad plats med bra ställ för fastlåsning av cykeln.

Utmed södra fasaden kommer det även finnas en cykelverkstad 
i miniatyr, som har automatisk pump för däck, ställning för upp-
hängning av cyklar, verktyg för enklare reparationer. Cykelgara-
get planeras stå klart under försommaren 2018.

TORGET IDAG
Idag präglas torget av en lågmäld gestaltning med gråa och röd-
färgade betongplattor i enkel mönstring. Ett befintligt träd i gott 
skick finns, övrig vegetation består av låga buskage, en hög-
stubbe och ett träd med svag tillväxt. Förutom det centrala trädet 
bedöms ingen övrig vegetation som bevarandevärd. 

Del av torget nyttjas idag för uteserveringar och utflyttad försälj-
ning, funktioner som berikar torget.

I slänt mot spåren står en belysningsstolpe från 1930/40-talet i 
läge för planerad bebyggelse. Stolpen kan med fördel återanvän-
das och få ny funktion på torget. Vid planerade kvarteret Flädern 
finns en större pil som vid exploatering kommer att avverkas. Om 
trädet av arborist bedöms vara i tillräckligt gott skick bör möjlig-
heten att flytta trädet till nya torget undersökas i vidare arbete.

Idag rymmer även torget plats för torghandel, kommunal an-
slagstavla och flexibel yta för tillfälliga evenemang som till exem-
pel julgransförsäljning. Funktioner som bör inrymmas i även i det 
nya torget.

Bilder från torget idag.
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ETT TORG FÖR ALLA
Rönninge torg ska vara en plats där alla är välkomna. 
Torget utformas med lättillgängliga ytor, tydliga stråk och med god 
trygghetsbelysning. Torget ska vara en plats på gående och barns 
villkor och fritt från bilar.

ETT AKTIVT TORG
Torget är Rönninges mest centrala yta och tillsammans med Skön-
viksparken det viktigaste offentliga rummet i Rönninge. Torget ska 
utföras med omsorg om detaljer och med material som åldras väl 
och med brukarens behov i fokus. Platsen ska inbjuda till att an-
vändas under hela året. 

Sittplatser placeras med hänsyn till bästa solläge men möjlighet 
ska också finnas att sitta i skugga för den som så önskar. 

En målsättning med upprustningen är att torget ska bli en naturlig 
mötesplats. Genom att blanda tomma, flexibla ytor med ett flertal 
tydliga funktionsytor ska besökare och boende bjudas in till vistas 
på torget utan att behöva konsumera.
 
Befintliga verksamheter som uteserveringar, handel, frisör osv ska 
även prioriteras i framtiden och utformningen ska ske med lyhörd-
het för näringsidkarnas behov.

MED AVSTAMP I HISTORIEN
Torgets gestaltning ska förankras i Rönninges historia och iden-
titet. Historiska centralgestalten Wilhelmina av Tibells betydelse 
för Rönninge lyfts fram med en egen plats på torget. 

En av de starkaste näringarna i Rönninge har historiskt sett va-
rit trädgårdsmästeriet, med som mest ett tiotal handelsträdgår-
dar aktiva. Även den egnahemsrörelsens fina villor med stora 
trädgårdar är något som bidrar till Rönninges identitet. Ett grönt 
trädgårdstorg tar avstamp i den historien.

TRÄDGÅRDSTORGET
Den övergripande idén är att gestalta Rönninge torg som ett 
grönt trädgårdstorg där en mångfald av funktioner ska inbju-
da till en bred användning av platsen. Växtligheten ger torget 
en naturlig årstidsvariation från tidigt vårflor till höstens starka 
färger. Rönninges nutida, framtida och historiska identitet som 
trädgårdsstad förstärks.

LILLA KUNGSTRÄGÅRDEN
Som förebild kan två historiska trädgårdar nämnas. Kungens 
egen trädgård: Kungsträdgården vid slottet i Stockholm och 
centralbadets innergård vid Drottninggatan. Båda fungerar 
med sina gröna kvaliteter som offentliga oaser i en hårdgjord 
stadsmiljö.  När körsbären blommar i ljust rosa blir de en 
attraktion för många av stadens invånare. Kungsträdgården 
inrymmer även många funktioner i sin gröna ram, som en 
öppen scen, konst, vattenspegel, uteserveringar och isbana.

ORIENTERBARHET OCH KOMMUNIKATION
Torget är det första du möter när du kommer till Rönninge 
med pendeltåg. En målsättning med det nya torget är att det 
ska upplevas som inbjudande, småskaligt och trivsamt. 

”Att komma till Rönninge ska vara som att komma hem.” 

Referensbild Kungsträdgården och Centralbadet. 
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RÖRELSEMÖNSTER 
Torget nås från fem olika håll. Öppningarna bildar entréer 
och utgångar till och från torget. De största flödena räknas 
vara till och från järnvägsstationen med ett stråk i nordsydlig 
riktning från busstorget. Planeringen av torget bör inte mot-
verka dessa naturliga rörelsestråk.

PLATSBILDNING 
Ett flertal mindre platser bör planeras som småska-
liga och trivsamma trädgårdsrum. Med fördel kan 
dessa platser riktas till olika målgrupper och behov.

BLICKFÅNG
Hänsyn bör tas till vad man visuellt möter i alla entréytor. 
Siktlinjer med grön fond eller platsens signumbyggnad 
”Gula villan” bör gynnas.

BEFINTLIGA KVALITETER
Befintliga kvalitet ska gynnas och om möjligt tillvara-
tas. Befintliga träd, den historiska stolpen och ”Gula 
villan” ses som särskilt viktiga och karaktärsbärande.
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TECKENFÖRKLARING

1 Wilhelmina av Tibells plats
2 Lund med vattenspegel
3 Torghandel
4 Anslagstavla
5 Platsbyggd Ladd-bänk
6 Gamla lyktan
7 Flexibel torgyta
8 Körsbärslund m pingisbord
9 Konstverk
10 Uteservering
11 Upprustning plantering
12 Upphöjd plantering
13 Pilträd

1

2

3

4

5

67

8

9

10

10

10

11

12

13
GULA 
VILLAN

SKÖNVIKSPARKEN

PLANERAD BEBYGGELSE

PLANERAD BEBYGGELSE

CYKELPARKERING

J

BUSSTORG

14

Programförslag Torget.
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TORGETS GOLV
Torgets golv föreslås delas in i tre delar enligt följande:

A. Befintliga betongplattor behålls. Punktvis läggs plattor om till 
förmån för trädgropar eller vegetationsytor. I fortsatt arbete kan 
undersökas om plats vid föreslagen ladd-bänk ska komplette-
ras med konstgräsyta inom ramen för budget och med hänsyn 
till drift. Ett nytt markmaterial skulle skapa variation och mjuka 
upp den relativt stora befintliga betongytan.

B. Ny yta marksten eller plattor av betong. Här föreslås ytan 
förädlas med inslag och mönstring av natursten (ca 15 % na-
turssten, 85% betong). Mönstringen blir ett effektfullt sätt att få 
variation och en livfull yta. 

C. Torgyta, fin detaljering och hög kvalitet. Två begränsade ytor 
föreslås anläggas med högre detaljeringsgrad och större an-
del natursten (ca 85% natursten, 15% betong). På den större 
centrala ytan bör det undersökas om mönstret till exempel kan 
läggas som en storskalig labyrint och tillföra ett indirekt lekvär-
de för torgets yngsta användare. 

VEGETATION 
Befintligt träd med fin kronvolym står kvar som rumsskapare 
och blir centrum i den nya platsbildningen kallad ”Lunden”. Om 
möjligt flyttas befintlig pil vilket då sparar många år av grön 
etableringen. 

TORGETS GOLV

C

C
B

A

BEFINTLIG SITUATION (A)

Ett koncept som tillämpas på flera delar av torget är idén om den 
upplyfta trädgården. Genom att lyfta trädgårdsvegetation på stolpar, 
pelare och vajrar når man en grön kvalitet som är robust och kräver 
liten skötselinsats. I förslaget finns få planteringsytor som ska klippas, 
rensas, vattnas osv. 

Nya träd anläggs med sammanhängnade skelettjord för goda växtför-
hållanden. Dagvatten bör ses som en resurs och ledas ner i plante-
ringsbäddarna. 

D. Rumsbildande häckar ”bersåer” skapar två tydliga platsbildning-
ar, Lunden (2) och Wilhelminas plats (1). Vegetationen formklipps till 
lämplig höjd med avseende på trygghet och möjlig överblick över hela 
torget.

 E. Körsbärslund med linspänd plantering. Trädval kopplas samman 
till busstorgets japanska körsbär.

F Befintlig planteringsyta rustas och undervegetation av gräs byts 
mot ett växtmaterial som är lättare att sköta i drift.

G Infälld plantering med trädgropar i befintlig plattyta.

H. Plantering på stolpe

D

D
E

F G

H

PRINCIPSEKTION ”VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD”

TORGETS VEGETATION
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TORGET
SEKTION A-A

SKALA 1:50 (A3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (M)

FM

PRINCIPSEKTION 
VATTENANLÄGGNING (KÄLLA BYGGROS)

REFERENSBILDER ”LUNDEN”

LUNDEN
Här skapas ett småskaligt trädgårdsrum. ”Lunden” (2). I försla-
get ryms även en enkel vattenanläggning. Vatten tillför upp-
levelsekvaliteter som porl, lekvärde och en vattenspegel som 
reflekterar väder och ljusförhållanden. 

I detaljutformning bör hänsyn tas till hur bassängen ser ut när 
den töms och ett rationellt sätt att drifta anläggningen.

Lunden och Körsbärslunden har i förslaget effektbelysning med 
linspända kulörta lyktor och upphöjd plantering.

KONST 
I den här delen av torget kan konst med fördel integreras och inar-
betas som naturlig del av torget. I nuläget pågår en process med 
framtagning av  i samarbete med konstkonsult och konstnär.

WILHELMINA AF TIBELLS PLATS.
Mellan spårområdet och Gula Villan är Wilhelminas af Tibells plats 
(1) förslagen. Platsen bör ha en värdig utformning som del av Tor-
get men med egen karaktär. Hur platsen ska gestaltas och hur en 
ev konstsatsning även här skulle se ut utreds vidare i ev projekte-
ring av förslaget.
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BEFINTLIG SITUATIONFOTOMONTAGE PROGRAMFÖRSLAG

Orienterbarhet och skyltning
Två anslagstavlor (4) placeras på strategiska lägen. Här kan 
innevånarna även i fortsättningen sätta upp lappar om kom-
mande aktiviteter eller erbjudande. Busskuren i norr förses 
med namnskyltning (Rönninge torg) och den gamla lyktan (6) 
placeras centralt med hänvisningsskyltar till Skönviksparken, 
aktivitetshuset på motsatt sida spårområdet mm. 

Tillgänglighet
Torget ska vara en plats för alla och gällande krav på till-
gänglighet ska uppfyllas. Till exempel markeras det viktigaste 
rörelsestråket med ett taktilt ledstråk för synsvaga. Alla ytor 
ska kunna nås med rullstol. Sittplatser ska förses med rygg- 
och armstöd och ev nivåskillnader konstrastmarkeras.

Belysning och trygghet 
Torget ska vara en plats där du ska känna dig trygg även under dygnets 
mörka timmar. En låg parkarmatur (3,5meters stolpe) förser torget med 
en god allmänbelysning. Lunden kompletteras med stämningsskapande 
trädgårdslyktor och befintliga träd lyfts fram med effektbelysning. Hän-
syn ska tas till bländning och drift vid val av armatur och ljuskälla.

Pingisbordet
I omedelbar anslutning till torget fanns tidigare en omtyckt boulebana. 
Den är nu flyttad och upprustad till Sköndalsparken. För att ge torget en 
ny aktivitet föreslås ett bordtennisbord i körsbärslunden.
Bordtennis i offentlig miljö är inte vanligt förekommande i Sverige men 
en uppskattad aktivitet i andra europeiska huvudstäder städer som till 
exempel Berlin. Så om Berlin kan, varför inte Rönninge? 

PROGRAMHANDLING     
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Även om Berlin är känt för sin grafitti, kvällsöppna butiker som kallas Spätis 
och currywurst så kanske du inte känner till en annan av stans symboler – 
pingisbordet. De finns överallt!
På de flesta öppna platser, vare sig det är en park eller en extra bit asfalt kan 
man hitta ett pingisbord, vilket inte är underligt när man får veta att det finns 
åtminstone 1000 stycken utplacerade runt om i stan.
De är perfekta för socialt umgänge och en chans visa vilken vinnarskalle 
man har, och är så populära att det till och med finns en hemsida avsedd för 
att hjälpa dig hitta den perfekta platsen för dig.
(Källa Momendo.se 171220)
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Panoramabild av befintlig situation på Rönninge torg

Innehåll:

Bakgrund och syfte

Allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum.

Offentliga rum
 - Beskrivning av mellanrummen mellan husen.
 - Torgen och hur de är förbundna med varandra.
 - Angöringplatser för bil, buss, cykel och pendeltåg.

Bebyggelse
 - Busstorgskvarteret
 - Torghuset
 - Barnhagen
 - Parkvillorna

Bakgrund och syfte
Förnyelsen av Rönninge centrum syftar till att ge platsen nytt liv och innehåll med
bostäder och butikslokaler.  Förutsättningarna är goda för ett småskaligt centrum
med en blandning av olika funktioner. Busstorget och pendeltågsstationen alldeles
intill torget är givna målpunkter som ger liv och rörelse från morgon till kväll.
Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera de kvaliteter som planen innehåller.

Gestaltnings- och Kvalitetsprogram för Rönninge centrum
Befintlig situation; flygbild från norr
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Allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum.
Detta gestaltningsprogram utgår ifrån hur den byggda miljön uppfattas som helhet.
Det är primärt kvaliteter för mellanrummen mellan husen, de gemensamma
offentliga rummen, som gestaltningsprogrammet föreskriver. Det viktigaste i det
sammanhanget är hur gränserna till de offentliga rummen utformas. Det gäller
både byggda gränser i form av hus och andra mindre påtagliga gränser som
markbeläggning och grönytor.

Den viktigaste aspekten för att en stadsmiljö ska uppfattas som trivsam, trygg och
stimulerande är bebyggelsens möte med de offentliga rummen i markplanet. (se
Jan Gehls forskning, ¨Livet mellan husen¨) De nedersta tre - fyra metrarna av
husens fasader, dvs. bottenvåningen är vad en förbipasserande primärt lägger
märke till och påverkas av. Ett varierat innehåll till form och funktion i den delen
uppfattas positivt och stimulerande. Om husen har tätt mellan entréer för besökare
till trapphus och lokaler så uppstår en positiv interaktion. Utöver de rent
upplevelsemässiga fördelarna är det också klarlagt att miljöer där gaturummet är
befolkat är tryggare att vistas i. Det gäller även andra aspekter än husens
bottenvåningar. Gator med kantstensparkering är tex. tryggare dygnets mörka
timmar än gator utan parkering eftersom varje bil har en ägare som är potentiellt
närvarande och kan komma till platsen.
Därför kommer husens möte med det offentliga rummet och hur man kommer dit,
att ägnas särskild omsorg.

Utformningen i övrigt är självklart mycket viktig, där gäller dock delvis andra
förutsättningar än för gestaltningen i markplanet. Behovet av variation är inte
primärt på samma sätt. Tex. kan ett hus uppfattas mycket positivt med en varierad
bottenvåning kombinerad med regelbunden och lugn indelning av fasaden i de
övre planen.

Där läget lämpar sig för lokaler i gatuplanet som längs med huvudstråk och torg är
det att föredra. Där lokalläget är sämre krävs andra åtgärder för att uppnå den
variation och innehållsrikedom som är önskvärd. Där gatuplanet upptas av
bostäder ligger det första bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att
skydda bostäderna från insyn. Det huvudsakliga fasadlivet är indraget 70 cm från
trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot gångbanan. Utrymmet mellan hus och
mur planteras rikligt så att grönskan följer den som rör sig längs med huset. Inom
den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala balkonger, sittbänkar och entrérum
mm att sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och trottoar får
därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och intresseväckande för
gående som passerar huset.

Nya Rönninge torg sett från öster

Nya Rönninge torg sett från öster

Offentliga rum
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ca
 1

 m

zon för varierat innehåll0,7 m

Burspråk

Plantering

ca
 1

 m

zon för varierat innehåll0,7 m

Utbyggnad för trapphusentré

Sittbänk

Skärmtak mellan burspråk

Indragen väderskyddad butiksentré

Exempel på bottenvåning med indragna
entréer och skärmtak mot gata

(kv Fajansfabriken, Kungsholmen, Södergruppen arkitekter)

Exempel på förhållandet mellan gata och bostad Exempel på förhållandet mellan gata och lokalerExempel på förhållandet mellan gata och bostad

Exempel på samverkan mellan öppen bottenvåning och grönska mot torgyta
(Cafe i Kungsträdgården, Södergruppen arkitekter)

Exempel på bottenvåning med lägre byggnadsdel mot torgyta
(Restaurang i Gamla Stan, Södergruppen arkitekter)

Offentliga rum - möte hus/gata/torg

_130214_130214

0 4m1 2 30,5
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Mindre torgbildning som länk mellan
busstorget och Rönninge Torg

Entréplats till pendetåget

Rönninge Torg

Skärmtak vid Coop
Bostadshus i 5 våningar
på gavlarna, 4 mot
gata och terrass

Pergola förbinder  det nya huset med Nära Ting

Loggia mot busstorget

Cykelstallet med plats
för 110 cyklar

Butiksvåning i ett plan mot torget

Nya Rönninge torg sett från väster

Torgen runt Nära Ting-huset
Nära Ting, är en fin representant för trävillorna i Rönninge från förra sekelskiftet.
Huset kommer att stå som mittpunkt i det nya Rönninge Centrum. Tre nya
platsbildningar runt huset bildar ett sammanhang av offentliga rum. Nära Ting-
huset får därigenom ökad betydelse.

Norr om Nära Ting-huset bildas en plats som länk mellan busstorget och det stora
torget. Platsen inramas i söder av Nära Ting-husets fasad.
På den västra sidan omges torgytan av en låg mur med sittplatser och ett tak över
en cykelparkering. I den norra delen bildar en öppen arkad gräns mot busstorget.
Den östra sidan hålls samman av en låg mur med sittplatser och en pergola som
förbinder Nära Ting-huset med det nya husets gavel.
Det plank som idag står i tomtgräns intill Nära Ting-huset utgår, slänten bakom
planket fylls ut och blir torgyta så att Nära Ting-husets fasad bildar vägg i
torgrummet. Här finns möjlighet till en uteservering. Busstorgskvarterets gavel
förbinds med villan genom en låg mur med sittplatser och en häck.
Torget får en småskalig karaktär omgivet av de tre husens mindre lokaler och
taktäckta arkader i trä vid cyklar, väntplatser och gårdsentré. Den låga skalan och
inslaget av trä länkar det nya till det gamla, representerat av Nära Ting-huset.

Söder om villan tillkommer en mindre plats vid entrén till pendeltåget inramad av
två nya husgavlar. Torghusets gavel rymmer trapphusentré och lokaler med
skyltfönster och entré mot platsen. Busstorgskvarterets gavel förbinds med Nära
Ting-huset med en låg mur och en häck. Nära Ting-huset får i och med detta en
offentlig sida mot torgen och en halvprivat in mot gården som huset delar med det
nya kvarteret.
Platsen rymmer även cykelparkering och möjlig uteservering för Nära Ting-huset.
En trappa leder upp till Dånviksvägen och Torghusets entréer.

Väster om villan blir det ett tydligare och mer innehållsrikt Rönninge Torg. Längs
med hela södra sidan tillkommer en butiksvåning i ett plan. Butiksvåningen kan
med fördel delas till flera mindre lokaler. Stora skyltfönster och något indragna
entréer bildar tillsammans en livfull fond åt torget utan att kasta långa skuggor.
Butiksvåningen har snickerier av trä som ger samhörighet med villan fastän formen
är en annan. Coops fasad får en byggrätt för ett högt skärmtak som annonserar
entrén och som kan tjäna som skydd för en utomhusscen eller ge plats för
marknadstånd och uteservering.
Skärmtaket föreslås utformas med limträ för bärande konstruktion. Materialet
kopplar centrumbyggnaderna till villabebyggelsen medan formen förhåller sig fritt
till villatraditionen

De nya torgytornas beläggning föreslås bestå av betongplattor i större format i
kombination med friser av gatsten. 
Där befintliga beläggningar kan sparas skall detta prövas. Det gäller t.ex. det stora
torget som eventuellt bara behöver läggas om intill de nya husen.

Ljussättning av torgytor och gaturum är en viktig aspekt som behöver studeras
vidare i det kommande arbetet med planen.
Armaturtyper och placeringar av ljuskällor samordnas till en helhetslösning för
centrum.

Offentliga rum - torg Nya Rönninge torg sett från väster
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3

1
2

3
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Handelsparkeringen

Busstorget

Cykelstallet

Kiss & ride

Angöringsplatser för bil, buss och cykel:

Busstorget
Bussarna får ett nytt torg som ansluter mot centrum med ett längsgående
angöringsstråk. Detta stråk görs till ett sammanhållande motiv och bildar entré till
centrum. Ett tak med väderskyddade väntplatser och en trädrad håller ihop stråket
längs med busstorgets södra sida. Det fortsätter västerut mot Skönviksparken och
ansluter till sjön Flaten.
Gångytor till och från bussarna plattbeläggs. Om möjligt beläggs även delar av
bussarnas körytor med betongplattor. Målsättningen är att hålla ihop busstorgets
yta så att det uppfattas som en helhet.

Kiss&Ride
Intill busstorget ordnas en plats för att lämna och hämta med personbil, en sk
¨Kiss&Ride¨.
Platsen erbjuder ett smidigt sätt att nå ända fram till torget med personbil för att
växla över till buss och pendeltåg. Denna plats beläggs med betongplattor för att
ge ytan mer karaktär av torg än köryta vilket ökar trafiksäkerheten för på- och
avstigande.

Cykelstallet
Intill Kiss&Ride-platsen anordnas ett tak för cykelparkering. Cyklarna väderskyddas
och får rejäla cykelställ där ramen går att låsa fast. Mot torget avslutas byggnaden
av en låg mur och en spalje med klätterväxter. Längs med muren ordnas sittplatser
i soligt läge. Taket blir utöver cykelskydd också en volym som avgränsar torget i
väster.

Handelsparkeringen
I anslutning till torget ligger en handelsparkering.
Denna ordnas i mindre kvarter om 10 bilar. Dessa nås via en angöringgränd som
avslutas med en vändplan intill torget. Längs med gränden planteras en trädrad för
att ordna ytan i klart definierade rum. Parkeringskvarteren skiljs åt med låga
häckar. Parkeringen blir överskådlig och effektiv samtidigt som indelning och
planteringar gör att bilarna inte dominerar.

Perspektivbild från nordost/kiss & ride med Busstorget i förgrunden och Nära Ting-huset  till högerOffentliga rum - angöringsplatser

Busstorget och Nya Rönninge torg
sett från väster

1

2

3

4

1
2

3

4

Nära
Ting
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R Ö N N I N G E  S T A T I O N

+22,0
LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSKVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

NÄRA TING-huset

Ingång till
pendeltågstation

Gemensam gård för Nära Ting och tillkommande bebyggelse

+22,0

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryck

Fasad mot gården med inslag av trä

Översta våningen indragen mot gården

De nya byggnaderna ansluter i skala och material till Nära Ting-huset

Ljusare kulörer än gatufasaden

NÄRA
TING

Översta våningen indragen mot gården

Nära Ting får del i det nya gårdsrummet

Skärmtak för väderskyddade
väntplatser betonar gränsen mellan
Rönninge Torg och det nya busstorget

Cykelparkering under tak med
plats för  upp till 110 cyklar

Högre byggnadsdel betonar centrums hörn

Lokaler i bv mot busstorget,
i bästa kommersiella läge

Kvarteret skyddar gård och uteplatser mot bullret  från bilar och tåg.
Kvarteret är öppet mot Torget och västersolen.

Busstorget

Torget ansluter till Nära Ting,
ger möjlighet till uteservering

Busstorgskvarteret
Det nya kvarteret ger platsen innehåll och ordning som saknas idag.
 -  Dånviksvägen får ny funktion som stadsgata, istället för att bara vara

genomfart. Entréer till husen och kantstensparkering gör att gaturummet
befolkas.

 -  Busstorget får bättre funktion och tydligare inramning .Trapphusentréer och
ett par mindre lokaler mot bussgatan ger liv och rörelse över dygnets
timmar.

 -  Villan, det sk Nära Tinghuset, får bättre sammanhang än dagens oklara
situation där plank och diken omger huset. Det blir en del av kvarteret och
får tillgång till en halvprivat gård.

 -  Två mindre torg på var sida om Nära Ting bildas med Busstorgskvarteret
som inramning.

Gatufasader:
Mot gata och busstorg består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande
material. Fönstren utformas med stående proportioner placerade med regelbundna
avstånd. Öppningarna utformas som franska balkonger och förs visuellt ner till
golv.
I kontrast till de släta fasaderna förekommer burspråk med större fönsterpartier.
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation med bland annat lokaler, grönska och
skiftande fasadliv i bottenvåningen. Trapphusen är det första man möter på väg in i
husen. Entrérummet är viktigt som länk mellan de privata bostäderna och den
offentliga gatan. Entrépartiets snickerier får omsorgsfull detaljering.

Då bottenvåningen upptas av bostäder ligger det första bostadsplanet ca 1 m över
trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn. Det huvudsakliga fasadlivet
är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot trottoaren.
Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir husets möte
med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala balkonger
och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och trottoar får
därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och intresseväckande för
gående som passerar huset.

Gårdsfasader
De är friare i form och uttryck. Indelningen är mer horisontell med balkonger och
större fönsterpartier än gatufasadernas vertikala indelning. Den översta våningen
är indragen för att anpassa volymen till Nära Ting-husets höjd. Fasaderna har
inslag av träpanel. Materialet länkar det nya till det gamla. Nära Tings gula träfasad
får här en modernare granne som i skala och mått ändå hänger samman med det
äldre huset.

Sektion och gårdsfasad

0 20m5 10 15

Vy över kvarteret
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3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

Översta våningen indragen mot gården

+22,5
LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

DÅNVIKSVÄGEN

Gemensam gård för Nära Ting
och tillkommande bebyggelse

FRD
LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

Biutrymmen i
suterrängvåning

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

Översta våningen indragen mot gården

BUSSTORGSKVARTERET Nära Ting-huset

Lokal över hörn Pergola med klätterväxter avgränsar
gårdsrummet från det publika torget

Gatufasadens strikta arkitektur
fortsätter runt gavlarna

BLOMMOR

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

BUSSTORGSKVARTERET

Planteringszon mellan fasad och gata.
Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Bottenvåning med ett par mindre
lokaler som ger liv åt gaturummet

Bostäder i bottenvåningen är upplyfta
ca 1 m över trottoaren

Indragna
butiksentréer

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Burspråk i lättare materialBurspråk i lättare material

Dämpad färgskala i jordkulörer

B U T I K

Bottenvåning/suterrängvåning 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr

Exempel på blockplaner

Busstorgskvarteret

Sektion genom kvarteret Fasad mot norr/cykelstallet

Fasad mot Dånviksvägen Hörnfasad Fasad mot busstorget

0 20m5 10 15
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+24,5

lokal

+24,5

GÅNGTUNNEL

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

NÄCKROSHUSET

Bef byggnad med
lokaler mot torget

Dånviksvägen

P

Spårområde

KörbanaGång-
bana

NÄRA TING

Översta våningen indragen mot Torget

Ljus, lätt och öppen fasad mot Torget, mer slutet
och tyngre mot Dånviksvägen och spårområdet

Bv med skyltfönster och entréer ger liv åt torgrummet

Garage i suterrängvåning Envåningsbyggnad håller ner skalan mot torget

Mycket fönster och balkonger i torgfasaden

Lokaler i bv mot torget

Torghuset
Torghuset bildar fond åt torgets södra sida. Nya butikslokaler ger platsen nytt
publikt innehåll.
Huset består av två delar.
 -  Mot torget ligger en butiksbyggnad i ett plan. Den rymmer flera mindre

lokaler med entré direkt från torget.
 -  Mot Dånviksvägen placeras ett bostadshus med fyra våningsplan. Vägen får

ny funktion som stadsgata, istället för att vara endast genomfart. Entréer till
huset och kantstensparkering gör att gaturummet befolkas.

 -  Bostadshuset ligger indragen ca 10m från torgfasaden. Huset upplevs därför
lågt sett från torget. Den översta våningen är dessutom tillbakadragen två
meter för att ytterligare hålla ner höjden mot torget. Gavlarna tar upp
nivåskillnaden mellan gata och torg och blir därför fem våningar höga räknat
från torgets nivå.

 -  Under bostadshuset ryms ett garage med bilplatser för de boende.

Gatufasader:
Mot gatan består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande material.
Fönstren utformas med stående proportioner placerade med regelbundna avstånd
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation. Trapphusen är det första man möter på
väg in i husen. Entrérummet är viktigt som länk mellan de privata bostäderna och
den offentliga gatan. Entrépartiets snickerier får omsorgsfull detaljering.

Gatuplanet upptas huvudsakligen av bostäder och därför ligger det första
bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn.
Fasadlivet är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot
trottoaren. Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir
husets möte med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala
balkonger och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och
trottoar får därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och
intresseväckande för gående som passerar huset.

Fasader mot envåningsdelen
De är friare i form och uttryck. Indelningen är mer horisontell med balkonger och
större fönsterpartier än gatufasadernas vertikala indelning. Den översta våningen
är indragen för att hålla ner husets höjd mot torget. Fasaderna har inslag av
träpanel. Alla balkonger är orienterade mot terrassen som är bullerskyddad från
bilar och tåg.

Torgfasader
Envåningsbyggnaden är uppglasad mot torget. Stora skyltfönster och något
indragna entréer bildar tillsammans en livfull fond åt torget utan att kasta långa
skuggor. Lågdelen kan med fördel delas i ett antal mindre lokaler för ett varierat
uttryck och omväxlande utbud.

Sektion och Torghuset och Rönninge Torg

0 20m5 10 15

Vy över kvarteret
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biytor/garage biytor/garage biytor/garage biytor/garage
3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

B U T I KKIOSK

Översta våningen indragen mot torget

Bef träd på torget bevaras
kompletteras ev med nya

+21,4Gångtunnel / Pendeltåg

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Gatufasadens strikta fasadarkitektur
fortsätter runt gavlarna

TORGHUSET

Gångtunnel
till pendeltågPlanteringszon mellan fasad och gata.

Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Dämpad färgskala i jordkulörer

D E S I G NF R I S Ö R
R Ö N N I N G E  S T A T I O N

B A N K

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Ingång till
pendeltågstation

Befintlig
parkering

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryckFasad mot gården med inslag av trä

Indragna lokalentréer

Ljusare kulörer än gatufasaden

MÄKLARE

Översta våningen indragen mot torget

TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Garageinfart

Gatufasadens strikta fasadarkitektur
fortsätter runt gavlarna

Bottenvåning/suterrängvåning 1 tr 2 tr 3 tr 4 tr

Exempel på blockplaner

Torghuset
Fasad mot Dånviksvägen

Gavelfasad mot parkering

Gavelfasad mot Nära Ting

Fasad mot Rönninge Torg

0 20m5 10 15



sid 12 (16) Gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge Centrum

Fasad mot stråket in mot torget. Portik / gårdsentré

Lägre byggnadsdel, anpassning till
den mindre skalan kring gården

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.
Dämpad färgskala i jordkulörer

Översta våningen indragen mot gården

Husens höjd trappas ner mot bef villa bebyggelse

Kantstensparkering runt hela kvarteret

Bef träd bevaras, om möjligt

Intimt gårdsrum

Flerfamiljshus med villakaraktär

Barnhagen
Kvarteret ersätter den nuvarande parkeringen. Med det nya kvarteret ordnas
platsen tydligare. Tillsammans med Coops byggnad bildas ett stråk in mot torget.
 -  Kvarteret har olika skalor på de skilda sidorna. Mot gatorna närmast torget

har huset torgets skala med fyra våningar och stadsmässiga fasader. Mot
villabebyggelsen på andra sidan är skalan anpassad till de lägre husen med
två våningar plus vind.

 -  Husen närmast torget länkas samman i hörnet med glasade balkonger som
bildar en portik in till gården samtidigt som bullret skärmas av.

 -  Gårdsfasaderna får inslag av träpanel så att de visuellt samverkar med
flerfamiljsvillorna vars fasader utförs helt i träpanel.

 -  Kvarteret vänder sin gård mot eftermiddagssolen och utsikten mot Flaten och
parken. Det större träd som står där idag sparas och blir en del av gårdens
grönska.

Fyravåningshusen:
Både gatufasader och gårdsfasader har samma grundkoncept som de andra två
kvarteren.
Mot gatan består ytterväggen företrädesvis av bullerdämpande material.
Fönstren ges stående proportioner och placeras med regelbundna avstånd.
Burspråk med större glaspartier står i kontrast till de släta delarna av fasaden.
Gatuplanet ägnas särskild omsorg eftersom det utgör huvudsakligt blickfång för de
förbipasserande. Här eftersträvas variation om möjligt med lokaler.
Trapphusen är det första man möter på väg in i husen. Entrérummet är viktigt som
länk mellan de privata bostäderna och den offentliga gatan. Entrépartiets snickerier
får omsorgsfull detaljering.
Tillgängliga entréer ordnas via gården.

Gatuplanet upptas huvudsakligen av bostäder och därför ligger det första
bostadsplanet ca 1 m över trottoaren. Detta för att skydda bostäderna från insyn.
Fasadlivet är indraget 70 cm från trottoaren. En låg mur ger avgränsning mot
trottoaren. Utrymmet mellan hus och mur planteras rikligt så att grönskan blir
husets möte med gångbanan. Inom den 70 cm breda zonen tillåts burspråk, smala
balkonger och entrérum sticka ut även i gatuplanet. Denna zon mellan fasad och
trottoar får därigenom ett varierat innehåll som gör det trivsamt och
intresseväckande för gående som passerar huset.

Gårdfasader
De är friare i form och uttryck. Den översta våningen är indragen för att hålla ner
husets höjd och anpassa huset till de lägre flerfamiljsvillorna. Fasaderna har inslag
av träpanel. Alla balkonger är orienterade mot gården som är bullerskyddad från
bilar och tåg.

Fasad mot söder/parkering

0 20m5 10 15
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3 rok2 rok1 rok 4 rok 5 rok lokaler biytor/garage

+22,3

BARNHAGEN

Dånviksvägen Spårområde

PARKVILLORNA

Befintlig parkering

LOKALGATA

Infart Gård, befintliga träd bevaras, om möjligtWesterdahlsvägen

+21,7+21,7

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

Bottenvåning 1 tr 2 tr 3 tr

Exempel på blockplaner

Barnhagen
Flerfamiljsvillorna:
Där kvarteret möter villabebyggelsen placeras två lägre flerfamiljsvillor i trä. De har
två fulla våningar och en vindvåning med branta tak. Husen ligger70cm in från
tomtgräns för att ge plats åt plantering utmed gatan. Entréerna ligger mot gården.
Gårdsplanet har lägenheter i ett plan. Däröver ligger etagelägenheter som nås via
utvändig trappa. Plats för hiss reserveras för att garantera tillgänglighet.
Husen binds samman längs med gatan av häckar och låga plank.

Sektion och gårdsfasad

Exempel på möte med gatan
(Kv Fiskpigan, Trosa, Meter arkitektur)

Exempel på gårdsmiljö
(Kv Fiskpigan, Trosa, Meter arkitektur)
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BARNHAGENPARKVILLORNA

Infart Westerdahlsvägen

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

3 rok 5 rok

Öppen parkering på tomtmark

Friliggande hus, fritt placerade

Flerfamiljshus med villakaraktär

Parkvillorna

Bottenvåning 1 tr 2 tr

Exempel på blockplaner

Parkvillorna
Husen är av samma typ som flerfamiljsvillorna i Barnhagen.
 -  Husen utformas som stora villor som ansluter i skala och mått till de större

villorna i området.
 -  Fasaderna utförs i träpanel. Material och färgsättning binder samman husen

med de äldre föregångarna medan formspråket kan vara mer samtida.
 -  Husen har två fulla våningar och en vindvåning med branta tak.
 -  Husen ligger minst två meter in från tomtgräns för att ge plats åt trädgård och

plantering utmed gatan och för att ansluta till karaktären på villatomterna
runtom. Entréerna ligger mot gården. Gårdsplanet har lägenheter i en
våning. Däröver ligger etagelägenheter som nås via utvändig trappa. Plats
för hiss reserveras för att garantera tillgänglighet. Tomtgränsen markeras
med häckar.

Fasad mot väster/Vilhelmsrovägen Ex på småskalig gårdsmiljö
(Södergruppen arkitekter)

Ex på flerfamiljsvilla
(Södergruppen arkitekter)
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D E S I G NF R I S Ö R
R Ö N N I N G E  S T A T I O N

B A N K
+22,0

LOKAL

BUSSTORGET BUSSTORGSKVARTERET

Lokaler mot gatan
lägenheter mot gården

NÄRA TING-huset TORGHUSET

Gård/terrass 1 våning ovan torget
Lokaler i sockelvåning mot torget

Ingång till
pendeltågstation

Gemensam gård för Nära Ting och tillkommande bebyggelse Befintlig
parkering

+22,0

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryck

Fasad mot gården med inslag av trä

Översta våningen indragen mot gården

De nya byggnaderna ansluter i skala och material till Nära Ting-huset

Friare fasadarkitektur med större fönsterpartier
än gatufasadens mer slutna uttryckFasad mot gården med inslag av trä

Indragna lokalentréer

Ljusare kulörer än gatufasaden
Ljusare kulörer än gatufasaden

MÄKLARE

NÄRA
TING

BLOMMOR

Första bostadsplanet
1 tr upp mot busstorget

BUSSTORGSKVARTERET

Planteringszon mellan fasad och gata.
Avgränsas mot trottoar med mur/sittbänk

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Omsorgsfullt utformade entréer.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Bottenvåningen är upplyft
ca 1 m över trottoaren

Bottenvåning med ett par mindre
lokaler som ger liv åt gaturummet

Bostäder i bottenvåningen är upplyfta
ca 1 m över trottoaren

Indragna
butiksentréer

Strikt fasadarkitektur med tydlig rytm.

Fasad mot gatan i bullerdämpande material.

Burspråk i lättare materialBurspråk i lättare material

Dämpad färgskala i jordkulörer

B U T I K

BARNHAGENPARKVILLORNA LOKALGATA

Infart Gård, befintliga träd bevaras, om möjligtWesterdahlsvägen

+21,7+21,7

Två bostäder i detta hus

Fyra bostäder i detta hus

Indragen våning, anpassning till de lägre husen

Flerfamiljsvilla lika Parkvillorna

Gestaltningsprinciper för bebyggelsen - elevationer genom kvarteren
Busstorgskvarteret och torghuset sett från norr

Busstorgskvarteret sett över hörn från söder/öster

Parkvillorna och barnhagen sett från västerBebyggelsen, allmänna gestaltningsprinciper:
De tre kvarteren med flerfamiljhus har samma grundkoncept.

Gatufasaderna fungerar som en skyddande hand som omsluter bostäder och gård.
Ytterväggen är uppbyggd av bullerdämpande material. Fasaderna är strama och
stadsmässiga med huvudsakligen putsade eller putslika fasadytor i dämpade
jordkulörer. Volymerna trappar sig efter terrängen. Gatuplanet ägnas särskild
omsorg eftersom det är det som är viktigast för hur huset upplevs av
förbipasserande. Det får varierat innehåll bestående av lokaler, entréer, burspråk
och grönska.

In mot gården är fasaderna lättare och ljusare, med inslag av träpanel. Alla
balkonger är orienterade mot gården som är bullerskyddad från bilar och tåg.
Bostäderna har ett öppet förhållande till de grönskande gårdsrummen.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § XX KS/2018:49

Skönviksparkens förlängning - programhandling

Parken är en del av detaljplanen för Rönninge Centrum och ligger vid sjön Flaten i omedelbar 
anslutning till Rönninge centrum. Området för programförslaget blir en naturlig förlängning 
av Skönviksparken. I dag är ytan utan kontakt med övriga parken och fungerar som 
outnyttjad och otillgänglig mark.

Rönninge Centrum är planerat för att exploateras med ett större antal nya lägenheter, både 
som hyres- och bostadsrätter samt även affärslokaler. I samband med exploateringen finns 
behov av att de offentliga miljöerna kring centrum rustas upp för att bättre möta de nya 
förutsättningarna.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna programhandlingen.
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Ramqvist 
T.F. Gata/VA-chef 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 Skönviksparkens förlängning - programhandling  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna programhandlingen. 

Sammanfattning av ärendet 

Parken är en del av detaljplanen för Rönninge Centrum och ligger vid sjön Flaten i 
omedelbar anslutning till Rönninge centrum. Området för programförslaget blir en 
naturlig förlängning av Skönviksparken. I dag är ytan utan kontakt med övriga parken och 
fungerar som outnyttjad och otillgänglig mark. 
Rönninge Centrum är planerat för att exploateras med ett större antal nya lägenheter, 
både som hyres- och bostadsrätter samt även affärslokaler. I samband med 
exploateringen finns behov av att de offentliga miljöerna kring centrum rustas upp för att 
bättre möta de nya förutsättningarna.  

Bakgrund 

I detaljplaneprocessen, framtogs ett gestaltnings- och kvalitetsprogram för Rönninge 
centrum med allmänna principer för gestaltningen av hus och offentliga rum med syfte 
att illustrera de kvaliteter som detaljplanen innehåller. Gestaltningsprogrammet 
beskriver parken sparsamt, behov finns av ett kompletterande program.  

Arbetet med programhandlingen inleddes under hösten 2017 och syftar till att fastställa 
vilka funktioner som skall finnas vid parken samt hur den ska gestaltas. 

En målsättning med upprustningen är att knyta samman parkdelen med omgivningen 
som del av ett naturligt rekreationsstråk och Skönviksparken. I Skönviksparken finns idag 
en nyupprustad lekplats, boulebana och Villa Skönvik med en aktiv hembygdsförening. 
Den nya delen bör komplettera den befintliga parken och är föreslaget som en finpark, 
Rönninges stadspark med blomsterprakt, välskötta planteringsytor och sittplatser med 
utsikt över Flaten. 

Från programhandlingen, som är översiktlig och preliminär, tas systemhandlingar och 
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bygghandlingar fram. 

Gällande gestaltnings- och kvalitetsprogram har gett sin prägel på framtagandet av 
programhandlingen.  

 
 
 Anders Ramqvist 

T.F. Gata/VA-chef 
Clas Asker 
Projektledare 
 
 

 
 
 Bilagor 

1. PROGRAMHANDLING, SKÖNVIKSPARKENS FÖRLÄNGNING,  2017-12-20 

Delges 

Arkiv 
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66
BAKGRUND
Rönninge Centrum är planerat för att exploa-
teras med över hundra nya lägenheter, både 
som hyres- och bostadsrätter. 

I samband med exploateringen finns behov av 
att de offentliga miljöerna kring centrum även 
rustas upp för bättre möte de nya 
förutsättningarna.

Skönviksparken ligger vid sjön Flaten i omedel-
bar anslutning till Rönninge centrum. Området 
för programförslaget kan bli en naturlig förläng-
ning av Skönviksparken. I dag är ytan utan 
kontakt med övriga parken och fungerar som 
outnyttjad och otillgänglig mark.

PROGRAMHANDLING     
RÖNNINGE PARK  2017-12-20/ ES 

FLATEN

7

BAKGRUND-MÅLSÄTTNING

1. Ny plantering, blomsterprakt
2 Avskärmande buskage/ häck
3 Fruktträd
4 Grusyta
5 Sittyta/ trädbänk
6 Effektbelysning
7 Gångstråk/ plantering häck
8 Möjlig brygga
9 John Bauer lunden

Illustrationsplan Skönviksparkens förlängning Referensbild park (Marnas) Referensbild blomsterprakt

LILLA STADSPARKEN
En målsättning med upprustningen är att knyta 
samman parkdelen med omgivningen som del 
av ett naturligt rekreationsstråk och Skönviks-
parken.

I Skönviksparken finns idag en nyupprustad 
lekplats, boulebana och Villa Skönvik med en 
aktiv hembygdsförening.

Den nya delen bör komplettera den befintliga 
parken och är föreslaget som en finpark, Rön-
ninges stadspark med blomsterprakt, välskötta 
planteringsytor och sittplatser med utsikt över 
Flaten.

Planområde

SKÖNVIKSPARKEN

Möjligt rörelsestråk

8 9



PROGRAMFÖRSLAG
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PARKEN
SEKTION B-B

SKALA 1:50 (A3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (M)

GÅNGSTRÅK
I förslaget anläggs nytt gångstråk (slitlager av 
grus) mot Småas nya flerbostadshus (7). Mot 
omgivande bebyggelse, två befintliga villor, 
föreslås insynskyddande häckar för att freda 
husen mot den nya parken och förstärka utsik-
ten mot Flaten.

Parken kopplas i öster ihop med Skönvikspar-
ken via befintlig gångbro. 

Enligt gestaltningsprogramet för detaljplan 
finns möjlighet att anlägga en brygga vid par-
ken (8). Yta för eventuell framtida gångstig till 
bryggan hålls fri från planteringar.

JOHN BAUER LUNDEN
Vid Flatens utlopp växer stora träd med ytligt 
rotsystem ner i vattnet. Träden är i fint skick 
och karaktärsbärande för platsen. Tankarna 
förs till John Bauers illustrerade skogar (9). 
Denna karaktär kan förstärkas genom försiktig 
gallring av bef vegetation, ljussättning av träd 
och bro samt komplettering av lek/ sagoskulp-
tur under bron. Med enkla medel blir då 
platsen en sagostig för de mindre barnen.

RÖRELSEMÖNSTER 
Platsen delas upp i en mängd mindre planteringar.
Tillgängliga stråk på minst 1,5 meters bredd gör det möjligt 
att röra sig över platsen även med rullstol eller rullator.

FLATEN
Närheten och utsikt över sjön Flaten är en stor kvalitet i 
Skönviksparken. Idag är strandlinjen igenvuxen och vass 
och vegetation skymmer sikten. I förslaget bearbetas strand-
linjen och vattenkontakten förstärks.

PARKEN
SEKTION B-B

SKALA 1:50 (A3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (M)

Sektion strandkant

Plandetalj rundlar/ plantering

PLANTERING
Den centrala ytan bildar ett fint parkrum med tyd-
liga avgränsningar (2) mot omgivande bebyggel-
se. Här finns utrymme för ett flertal planteringar 
(1) med rik årstidsväxling. En 
variation av planteringar med både perenner och 
annueller (sommarblommor) är här möjligt.

PRYDNADSTRÄD
Centralt på ytan föreslås ett prydnadsträd/frukt-
träd (3). Om möjligt flyttas befintligt fruktträd och 
vinbärsbuskar hit, annars ersättas de med träd 
av likvärdig kvalitet.

BEFINTLIGA TRÄD
För att öka vattenkontakten och utsikten gall-
ras strandlinjen på befintliga träd och buskage. 
Strandlinjen bearbeas med gräs och fukttåliga 
växter som strandiris och strutbräken.

SITTPLATSER
I bra soläge placeras en sittgrupp med parksoffa 
och bord för den som har med sig pique-nique. 
Kring ett träd nära strandlinjen föreslås en rund 
trädbänk (5)



EN PLATS FÖR ALLA
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Träd med stämingsskapande effektbelysning.

Fotomontage programförslag. Platsen idag.

TRYGGHET
Parken ska vara en plats där du känner dig 
trygg även under dygnets mörka timmar. En 
grundbelysning av låga stolpar lika övriga delar 
av parken bildar bas i en trygghetsbelysning. 
De stora träden vid vattenkanten och befintlig 
bro framhävs med riktad effektbelysning (6). All 
ljusplanering ska ske med hänsyn till drift och 
eventuell bländningsrisk.

TILLGÄNGLIGHET
Parken ska vara en plats där alla är välkomna. 
Slitlager av grus ska till exempel bestå av till-
gängligt packat stenmjöl och parksofforna för-
ses med arm- och ryggstöd. Hänsyn ska tas till 
funktionsmått för rullstol och gällande krav på 
tillgänglighet ska uppfyllas.
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Fordonsräkning infartsparkering 2017

Gatuenheten har under förmiddagar, mellan klockan 11.30-12.30, i oktober och november 
månad år 2017 utfört fordonsräkning på infartsparkering söder om järnvägsspåret. Resultatet 
visar på att det är en jämn och hög beläggning på infartsparkering väster om Hagavägen. 
Infartsparkeringen öster om Hagavägen har en mer varierad andel parkerade fordon, särskilt 
avvikande är fredagar med en låg beläggningsgrad.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-01-23.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 
 
 
 Informationsärende avseende fordonsräkning, 

infartsparkering utmed Garnuddsvägen  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Gatuenheten har under förmiddagar, mellan klockan 11.30-12.30, i oktober och 
november månad år 2017 utfört fordonsräkning på infartsparkering söder om 
järnvägsspåret. Resultatet visar på att det är en jämn och hög beläggning på 
infartsparkering väster om Hagavägen. Infartsparkeringen öster om Hagavägen har en 
mer varierad andel parkerade fordon, särskilt avvikande är fredagar med en låg 
beläggningsgrad. 

Ärendet 

Gatuenheten har i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att utföra 
fordonsräkningar på utbyggd infartsparkering, söder om järnvägsspåren i Rönninge 
centrum.  

Utemiljö/driftenheten har utfört fordonsräkningar under förmiddagar klockan 
11.30-12.30, perioden 16 oktober - 16 november år 2017, enligt följande indelning; 

● Garnuddsvägen, väster om Hagavägen: parkering med 151 p-platser, varav 3 st 
p-platser för rörelsehindrade 

● Garnuddsvägen, öster om Hagavägen: parkering med 149 p-platser 
● Ålkistan, söder om Garnuddsvägen: parkering med 29 p-platser  

Parkeringen utmed Garnuddsvägen närmast pendeltågsstationen har under perioden 
haft en jämn beläggning där alla p-platser varit upptagna, förutom vid tre tillfällen. Ett av 
tillfällena, en fredag, fanns 44 lediga p-platser av de totala 151 platserna. 

Parkeringen öster om Hagavägen hade under perioden en mer varierad beläggning i 
jämförelse med de övriga två parkeringsytorna, det är framförallt fredagar som 
beläggningen är låg. Vid 15 av de 47 räknetillfällena fanns färre än 20 lediga p-platser av 
de 149 p-platserna. Vid sex av räknetillfällena var parkeringen fullbelagd. Under samtliga 
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räknetillfällen har alla p-platser för rörelsehindrade varit lediga.  

Fordonsräkningarna visar att infartsparkeringen vid Ålkistan har full beläggning förutom 
ett tillfälle (fredag) då en p-plats varit ledig.  

Fordonsräkningen har genomförts under oktober och november månad 2017 som 
inkluderar höstlovsveckan från 30 oktober - 5 november. Detta kan ha påverkat 
beläggningen på infartsparkeringarna under denna period.  

 
 
 
 
 Anders Ramqvist 

T.F.. Gata/Park-chef 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjör 

 
 
 Bilagor 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-02-21

1 av 1

Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § XX KS/2018:32

Uppföljning Internkontrollplan för MSB 2017

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2017 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
genomfört internkontroller. Bilagd denna tjänsteskrivelse återfinns en rapport över resultatet 
av internkontrollen.

Genomförd internkontroll visar genom rapporten att samtliga kontrollpunkter har ett 
godkänt resultat. I två fall skedde direktupphandling över beloppsgränsen, men det första 
skedde i samarbete med Telge Inköp enligt LOU, i det andra fallet fanns endast en leverantör. 
Utöver detta beskriver internkontrollrapporten inga avvikelser som föranleder ytterligare 
analys eller kontroller.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-01-26.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna rapport över 
genomförd internkontroll år 2017 för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 

 
 Internkontroll för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

år 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna rapport över 
genomförd internkontroll år 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2017 har miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört internkontroller. Bilagd denna tjänsteskrivelse 
återfinns en rapport över resultatet av internkontrollen. 

Genomförd internkontroll visar genom rapporten att samtliga kontrollpunkter har ett 
godkänt resultat. I två fall skedde direktupphandling över beloppsgränsen, men det första
skedde i samarbete med Telge Inköp enligt LOU, i det andra fallet fanns endast en 
leverantör. Utöver detta beskriver internkontrollrapporten inga avvikelser som 
föranleder ytterligare analys eller kontroller. 

Finansiering 

Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 
 
 
 
 Christina Lood 

Förvaltningschef 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

 
 Bilagor 

1. Internkontrollrapport daterad 2018-01-26 
2. Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2017 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Arkiv 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

 

 
 Internkontrollrapport för MSB, VA och BoM per 2017-12-31  

Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen, se bilaga. Alla moment 
är genomförda. 

Korrekt resultat- och balansräkning. Kostnads- och intäktsposter större än 50 000 kronor 
har gåtts igenom och vid behov periodiserats, därmed återstår möjligtvis mindre belopp 
som borde periodiserats. 

Fakturaunderlag och hyresavtal begärs in för kontroll av kundfakturor. 12 kundfakturor 
har tagits ut för granskning. De fakturerade beloppen är i de flesta fall enligt taxa eller 
avtal, vilka har lämnats som fakturaunderlag till undertecknad. Inga avvikelser har 
noterats. 

I granskningen av leverantörsfakturor ingår kontroll av kontering, rätt kontaktperson, 
priser enligt avtal, utnyttjade rabatter och rätt attest. Kontroll görs av upphandling och 
inköp, att ramavtal är följda och att korrekta upphandlingar har gjorts. Under året har 19 
leverantörsfakturor granskats. Av dem var alla rätt slutligt konterade. Både gransknings- 
och beslutsattest var riktiga på alla fakturor.  

Priser var korrekta enligt avtal i relevanta fall, likaså hade rabatter utnyttjats i relevanta 
fall, materialspecifikation bifogades i relevanta fall utom två (10 %). I fem fall (25 %) 
angavs inte rätt referensperson, fyra fakturor (20 %) hade inte tydlig information, och i 
tre fall (15 %) fanns inte följesedel. Sammantaget något sämre resultat än föregående år. 
Leverans avropad mot ramavtal har skett i 8 fall (42 %) av 19. I två fall av 19 (10 %) har 
direktupphandling på 5000-535 000 kronor skett. En annonserad specifik 
LOU-upphandling gjordes. Inga akuta direktupphandlingar gjordes inom urvalet. 

Uppdatering av attestförteckning har gjorts under året när ny personal har fått 
attesträtt.  

Inventarieförteckning har uppdaterats per 2017-12-31, finns i digital form och lämnas till 
ekonomienheten. 

Lönelistorna är kontrollerade månadsvis av de ansvariga cheferna med ett par undantag, 
och samtliga är lämnade till undertecknad. I de fall ledigheter inte har lämnats in har de 
registrerats i Min Lön och vid felaktigheter har löneenheten informerats och korrigerat.  
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Verkställighet av beslut innebär uppföljning av beslut på KSTUs beslutslista. Stickprov har
gjorts tre gånger under året. Av nio beslut är alla verkställda vid kontrolltillfället.  

Kontroll av handkassan har gjorts av förvaltningssekreteraren och underlaget har 
lämnats till ekonomienheten för granskning enligt gällande rutin. Något påpekande om 
felaktighet har inte kommit från ekonomienheten. Specifikation har lämnats per 
2017-07-31 och 2017-12-31. 

Direktupphandlingar följs upp och som hjälpmedel används en inköpsanalysrapport från 
Telge Inköp. I oktober gjordes en sammanställning av företag med utfall per den 30 
september. Dessa fick ansvariga fylla i om det fanns ramavtal, vilken upphandlingsform, 
hyresavtal eller endast en leverantör. Utifrån utfall kunde en bedömning göras om 
gränsvärdena för upphandling hölls. Direktupphandlingsgräns är 534 890 kronor och 
sammanställningen visar att två direktupphandlingar skett till ett överskridande värde till 
enskild leverantör. Det första skedde i samarbete med Telge Inköp enligt LOU, i det andra 
fallet fanns endast en leverantör. 

Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete görs genom att förvaltningschefen och 
fackrepresentant gemensamt fyller i en blankett avseende det gångna året, kontrollen 
gav sju anmärkningar som förs in i handlingsplanen. 

Kontroll av uppdatering av webben/Fisknätet görs genom stickprov av enskilda sidor, 
kontrollen gav inga anmärkningar. 

 
 
 
 Jan Lorichs 

Planeringsstrateg 

 
 

 
 Bilagor 

1. Internkontrollplan för MSB-förvaltningen inkl VA 2017 
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Bokslut MSB 2017

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA-verksamheten redovisar en 
budgetavvikelse inom driften på -2 149 tkr (-3,4 %). Helårsprognosen per juli 2017 visade -1 
331 tkr.

Investeringar inom MSB har en ackumulerad budgetavvikelse på +75 652 tkr. Avvikelsen 
återfinns framför allt inom fastighetsenheten med +43 622 tkr. Även Exploatering har stor 
budgetavvikelse med +30 430 tkr.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-02-13 samt ordförandeförslag daterat 
2018-02-13 (se bilaga).

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner redovisat årsbokslut 2017 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Ordförandeförslag avseende Årsbokslut MSB 2017  

MSB:s ekonomiska resultat visar ett underskott som till största delen är fullt förståeligt 
med tanke på personalsituationen. Måluppföljningen har beklagligt nog brister genom att 
några indikatorer inte mätts. MSB har signalerat att man i fortsättningen kommer att ha 
bättre säkerhet i att mål och indikatorer ska kunna mätas fullt ut, vilket är nödvändigt. 

MSB har under beredningen redogjort för att 61 av 63 objekt inte har godkänd 
OVK-besiktning. Tekniska utskottet har tidigare fått information om att kommunen ligger 
efter på detta område, men den information som nu ges är mycket allvarlig. Att 
informationen inte kommit tidigare beror enligt MSB på att det är först nu under 2017 som
de handlingar som funnits på MSB sammanställts.  

Överföringar föreslås nu för de OVK-kopplade investeringskonton vi har i budgeten för att 
möjliggöra väsentligt större satsningar på OVK-besiktningar under 2018. MSB kommer att 
återkomma till TU med ett särskilt ärende om OVK-statusen, vilket jag ser som nödvändigt. 

Beträffande överföringar av investeringar finns en tydlig tendens av att MSB inte hunnit 
med en hög andel av de budgeterade investeringarna. MSB har redogjort för orsaker till 
detta. Det är inte önskvärt att beslutade investeringar avvaktas eller skjuts upp. Det är 
heller inte önskvärt att investeringsanslagen för ej genomförda åtgärder överförs och 
“samlas på hög” från år till år. MSB har  i år föreslagit att så ska ske när det gäller 
arbetsmiljöpotter m fl. Beträffande fastighetsunderhåll har MSB föreslagit att överblivna 
anslag för en serie färdiga objekt ska överföras och samlas ihop till en större pott för 
fastighetsutveckling. 

Det är orimligt att utgå från att alla investeringar ska hinnas med. I fallet med pågående 
investeringsobjekt måste därför återstående anslag kunna överföras. När det gäller färdiga 
investeringar ska överblivna anslag för dessa i normalfallet inte överföras. Beträffande 
arbetsmiljöåtgärder och fastighetsunderhåll finns ytterligare anslag under innevarande 
budgetår.  

Trots detta tillstyrker jag en lång rad överföringar enligt MSB:s förslag, framför allt till OVK, 
arbetsmiljöåtgärder och fastighetsunderhåll. Detta inkluderar sammanslagning till större 
potter framför allt till fastighetsunderhåll. Anledningen är att MSB nu har full 
personalstyrka och därmed goda möjligheter att öka genomförandetakten.  
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Eftersom bokslutet senare ska genomgå slutlig beredning inför kommunstyrelse- 
behandlingen, vill jag reservera mig för att ytterligare ställningstaganden kan komma att 
ske. 

Förslag till beslut: 

Tekniska utskottet beslutar enligt MSB:s förslag. 

Lennart Kalderén 
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 Kanslienheten 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 
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 Årsbokslut 2017 för miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen inkl. VA och markförsäljning

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner redovisat årsbokslut 2017 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA-verksamheten redovisar en 
budgetavvikelse inom driften på -2 149 tkr (-3,4 %). Helårsprognosen per juli 2017 visade 
-1 331 tkr. 

Investeringar inom MSB har en ackumulerad budgetavvikelse på +75 652 tkr. Avvikelsen 
återfinns framför allt inom fastighetsenheten med +43 622 tkr. Även Exploatering har 
stor budgetavvikelse med +30 430 tkr. 

Ärendet 

Mål och indikatorer 

Mål och indikatorer redovisas i verksamhetsplanen. Fyra indikatorer har inte kunnat 
följas upp under 2017. Det rör indikatorn NKI Internmätning (mål: Tillgänglighet) och 
indikatorn Lokaler lärande NKI (mål: Lärande miljö). För dessa indikatorer har ingen 
mätning gjorts under varken 2016 eller 2017,  ny mätning kommer att göras under 2018. 
Likaså har indikatorn NKI-nöjdmedarbetarindex, NMI (mål: God arbetsmiljö) inte följts 
upp, då NMI inte mäts i medarbetarenkäten. Från och med 2018 har beslut tagits att 
indikatorn ändras till HME, hållbart medarbetarengagemang, som mäts i 
medarbetarenkäten. Den sista indikatorn som inte är helt redovisad i årsbokslutet är 
Handläggningstider TU (Mål: Tillgänglighet). Utfallet för 2017 baserar sig enbart på 
handläggningstider för parkeringstillstånd, men i mätetalet ingår även handläggningstider
för bostadsanpassning. För bostadsanpassning finns dock inga jämförande utfall från 
tidigare år, men from 2018 kommer dessa att  inkluderas i utfallet.  

Drift 

Årsbokslutet 2017 för MSB summerar i en negativ budgetavvikelse på -2 149 tkr, 
avvikelser beskrivs i bilagd verksamhetsplan.  
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Investeringar 

Investeringar inom MSB har en ackumulerad budgetavvikelse på +75 652 tkr, avvikelser 
beskrivs i bilagd verksamhetsplan. 

Respektive investering redovisas i bilaga till förvaltningens årsbokslut, där även förslag till 
överföring av investeringsmedel till år 2018 redovisas. 

Finansiering 

Ärendets ekonomiska konsekvenser beskrivs i texten ovan samt i bilagorna. 

 
 
 
 
 Christina Lood                                                                 Jan Lorichs 

Förvaltningschef                                                      Planeringsstrateg 

 

 
 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan årsbokslut 2017 
2. Exploateringsredovisning årsbokslut 2017 
3. Investeringar med överföringsförslag årsbokslut 2017 

Delges 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Arkiv 
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Tekniska utskottet
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut    2017

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska erbjuda en hög servicenivå för kommuninvånarna.

55

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Handläggningstider TU -4 % 10.6 % 20%

MSB - NKI internmätning 50 49 20%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post 90 % 83 % 30%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon 90 % 92 % 30%

Måluppföljning
Handläggningstiden för parkeringstillstånd har ökat från i snitt 9,1 dagar 2015 till i snitt 10,4 dagar under
2017. Handläggningstiden har beräknats från den dag ansökan har inkommit och tar inte hänsyn till om
ansökan är komplett. Det innebär att för vissa ärenden kan handläggningstiden bli lång pga att sökande
behöver komma in med kompletteringar.
Under 2017 inkom 125 ärenden avseende bostadsanpassning. Den genomsnittliga handläggningstiden
för alla ärenden var 20,5 dagar. Det saknas jämförande siffror från tidigare år, varför den procentuella
minskningen inte kan beräknas och därför inte ingår i utfallet.
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Indikatorn NKI internmätning har inte mätts under 2016 eller 2017, därför används 2015 års utfall. Ny
mätning kommer att göras under 2018.
____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trygghet
Målbeskrivning
Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Trygghetsindex utemiljö 74 % 55 %  100%

Måluppföljning
Trygghetsindex utemiljö uppnåddes inte, med en minskning från 63 till 55. Den främsta orsaken till den
minskade upplevelsen av trygghet torde kunna sökas i en oro som hänger samman med kvällslivet i och
runt Salems Centrum. I  KSTU:s uppdrag ingår att skapa trygghet i den fysiska miljön, ex genom
belysning.
____________________________________________________________________________________

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur
Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur
Målbeskrivning
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Fastighetsunderhåll 75 99 25%

MSB - Felanmälan 90 % 100 % 25%

MSB - Infrastruktur 600000 1717000 25%

MSB - Vinterunderhåll 5.27 5.6 25%

Måluppföljning
Indikatorerna fastighetunderhåll, felanmälan, vinterunderhåll och infrastruktur överträffade sina
målvärden, därmed uppnåddes målet.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö
Målbeskrivning
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö
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100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Trafikskador 3 0  100%

Måluppföljning
Under 2017 inträffade ingen allvarlig olycka på kommunal väg.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet
Målbeskrivning
VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten- och ledningsnät av god kvalitet

75

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Avloppsvatten 25 % 27.5 % 25%

MSB - Inköp vatten 15 % 14.7 % 25%

MSB - VA-taxa 12 10 50%

Måluppföljning
Avloppsvatten: inläckaget översteg målvärdet 25 % (rött). Inköp vatten: skillnaden mellan köpt och sålt
vatten understeg målvärdet 15 % (grönt). VA-taxa: understeg länssnittet (grönt). Därmed uppnåddes
målet.
____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning
Målbeskrivning
Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Energiförbrukning 2017- 2 2  100%

Måluppföljning
Energiförbrukningen per kvadratmeter i fastigheter sjönk under året med 5,7 %. Detta avser både
fjärrvärme- och eluppvärmda fastigheter, men då fjärrvärmebolaget ännu inte har levererat uppgifter
avseende 2017 års totalförbrukning är värdet osäkert.
En orsak till minskningen är att det har varit ca 10% varmare än normalt. Värmen är inte det enda som
påverkar energiförbrukningen utan även tillkommande och avgående fastigheter. Under 2017 tillkom
eluppvärmda ytor på ca 2400 m2.
Indikatorvärdet 2,00 innebär ingen ökad energianvändning i jämförelse med föregående år.
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____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter
Målbeskrivning
CO2-utsläppen från egna transporter ska minska

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Andel miljöbilar 2017 30 % 35 %  100%

Måluppföljning
Andelen miljöbilar ökade från 31% 2016 till 35% 2017.
____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

Alla ska ha det bra på jobbet

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillhandahålla lämpliga lokaler för utveckling och lärande

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Lokaler lärande (NKI) 50 49  100%

Måluppföljning
Ingen NKI-mätning har gjorts under 2017 och inte heller under 2016, därför används 2015 års värden. Ny
mätning kommer att göras under 2018.
____________________________________________________________________________________

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - God arbetsmiljö
Målbeskrivning
Det ska vara en god arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI) 81  100%

Måluppföljning
Nöjdmedarbetarindex, NMI, mäts inte i kommunens medarbetarenkät, varför inte målet redovisas. Det
som mäts är hållbart medarbetarengagemang, HME, och där blev resultatet 70,1 under 2017.
Personalomsättningen på förvaltningen har legat på knappt 25% under året och förvaltningen har
arbetat med att besätta dessa tjänster.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för en god kompetensförsörjning inom sin
verksamhet

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Praktikanter adm 2 2 50%

MSB - Praktikanter drift 2 2 50%

Måluppföljning
Förvaltningen tog under 2017 emot totalt fyra praktikanter och dessutom drygt 20 feriearbetare.
____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % 96.6 %  100%

Måluppföljning
MSB redovisar en negativ budgetavvikelse med -2 149 tkr vilket motsvarar -3,4 %. Målet uppnåddes inte.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt
Målbeskrivning
Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Investeringsprojekt 2 %  100%

Måluppföljning
Inga projekt med budget överstigande 2250 tkr avslutades under året, så målet kunde inte följas upp.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 98.3 %  100%

Måluppföljning
Årsbokslutets nettokostnader för MSB slutade på 65 765 tkr vilket är 1,7 % högre än marsprognosen.
Många av cheferna som gjorde prognosen var relativt nytillträdda. Målet uppnåddes inte.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2016
Budget

2017 Utfall 2017
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 43 395 48 458 48 755 297 5 361

9 - Interna intäkter 7 206 5 266 8 320 3 053 1 114

INTÄKTER 50 600 53 724 57 075 3 351 6 475

4 - Kostnader/Utgifter -15 944 -15 890 -15 569 321 375

5 - Kostnader för arbetskraft -24 798 -24 886 -25 105 -218 -307

6 - Övr verksamhetskostnader -54 485 -56 326 -61 155 -4 829 -6 670

7 - Övr verksamhetskostnader -15 858 -13 794 -15 688 -1 894 170

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -14 -7 -7 8

9 - Interna kostnader -6 712 -6 443 -5 316 1 127 1 396

KOSTNADER -117 812 -117 339 -122 839 -5 500 -5 028

Totalt -67 211 -63 615 -65 765 -2 149 1 447

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2016
Budget

2017 Utfall 2017
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

2110 - Central förvaltning -4 510 -3 423 -3 219 204 1 291

2111 - Gata -13 642 -13 281 -14 663 -1 382 -1 022

2112 - Fastighet -40 874 -41 199 -42 565 -1 366 -1 691

2113 - Plan och exploat. enhet -5 314 -5 316 -5 236 80 78

251 - VA -2 770 -396 -82 314 2 688

212 - Exploatering -102 0 0 102

Tekniska utskottet -67 211 -63 615 -65 765 -2 149 1 447

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utfall 2016
Budget

2017 Utfall 2017
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

2110 - Central förvaltning -197 -458 -236 222 -39

2111 - Gata -7 834 -63 610 -48 840 14 770 -41 007

2112 - Fastighet -35 438 -95 910 -52 288 43 622 -16 850

2113 - Plan och exploat. enhet 106 -3 096 -139 2 957 -245

251 - VA -9 128 -32 149 -18 067 14 082 -8 939

212 - Exploatering -8 217 0 0 8 217

Tekniska utskottet -60 708 -195 223 -119 571 75 652 -58 863
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Ekonomisk redogörelse

Årsredovisning 2017 (tkr)
Drift
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse på -2 149 tkr (-3,4 %).
Helårsprognosen per juli 2017 visade -1 331 tkr i budgetavvikelse. Budgetavvikelsen består av högre
intäkter med +3 351 tkr, främst beroende på högre hyresintäkter, och högre kostnader med -5 500 tkr,
bland annat beroende på högre hyreskostnader. Både hyresintäkter och -kostnader har ökat pga fler
hyreslägenheter, bl a till nyanlända. Jämfört med 2016 har förvaltningen minskat nettokostnaden med 1
447 tkr.
Central förvaltning
Central förvaltning redovisar en positiv avvikelse på 204 tkr jämfört med budget. Resultatet för 2017 är
+1 291 tkr jämfört med 2016. Anledningen är lägre personal- och konsultkostnader.
Gata
Gata har en budgetavvikelse på -1 382 tkr. En anledning till avvikelsen är högre konsultkostnader pga att
enhetschefen har varit inhyrd under större delen av året. En annan anledning är att Utemiljö har haft
maskinreparationer på ca 340 tkr över budget. Utemiljöenheten har under året haft fyra olika
driftschefer, vilket har påverkat kvaliteten i uppföljningen.
Fastighet
Fastighet redovisar en budgetavvikelse på -1 366 tkr. Avvikelsen beror på att arbeten har lagts på
entreprenörer på grund av personalbrist, -650 tkr jämfört med budget. Det handlar bla om rensning av
hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. En annan orsak till avvikelsen är ökade kostnader för larm
och bevakning, -812 tkr jämfört med budget.
Plan och exploatering
Plan och exploatering redovisar en positiv avvikelse på +80 tkr. Avvikelse mot föregående år blev +78 tkr.
VA
Årsbokslutet visar en budgetavvikelse på +314 tkr främst genom höjd VA-taxa.
Investeringar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en avvikelse på +75 652 tkr jämfört med budget.
Investeringstakten har ökat med 58 863 tkr jämfört 2016, det innebär att utfallet nästan har fördubblats.
Budgetunderskridandet återfinns framför allt inom fastighetsenheten med +43 622 tkr, beroende bland
annat på avvikelser i projekten Skolpaviljonger Skogsängsskolan, Bostäder för nyanlända, Reinvestering
Skogsängsgården och Ersboda 4H-gård. Även Exploatering har ett stort budgetunderskridande med
+30430 tkr främst inom Karlskronaviken och Rönninge centrum. Kostnader för dessa projekt kommer att
falla ut först under 2018.
Totalt 96 investeringsprojekt har löpt under året. Status vid årets slut är följande:

• 29 projekt är klara.
• 24 projekt löper från år från år. För flera av dessa projekt önskas det att överskottet överförs till

nästkommande år.
• 38 projekt är pågående. För flera av dessa projekt önskas det att överskottet överförs till nästkommande

år. Många av dessa projekt är inte ettåriga, dvs ska inte avslutas 2017, utan kommer att pågå under ett
eller flera år framöver.

• 5 projekt är av olika skäl ännu inte påbörjade, och överskotten begärs överförda för fyra av dessa.
Nedan beskrivs några investeringsprojekt utförligare:
70001 Reservkraft
Projekteras under 2018, men MSB kommer att behöva begära en utökad budget för att kunna slutföra
projektet.
70080 Energisparåtgärder
I projektet energisparåtgärder, som har beslutats av KF, har en utredning om möjliga energisparåtgärder
genomförts I utredningen pekades Ishallen ut som ett projekt där överskottsenergi från kylmaskinen
skulle kunna användas för att värma badvattnet i simhallen. En fördjupad studie genomfördes under
våren 2017 och avsikten var då även att mäta det faktiska energiöverskottet från kylmaskinen för att
närmare kunna bedöma lönsamheten i projektet. På grund av otillräcklig programvara i styrutrustningen
gick det inte att mäta energiflödena utan slutsatserna från studien baserade sig endast på teoretiska
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bedömningar. Nu ska det finnas ny programvara i styrutrustningen som gör att en faktisk mätning ska
kunna göras. Resultatet av mätningen behöver ligga till grund för den fortsatta projekteringen där man
får ta hänsyn till lönsamhet/återbetalningstid. För att få ut tillräcklig effekt från överskottsenergin kan
även simhallen behöva kompletteras med installationer som ger den energi som krävs för att värma
badvattnet. Energimätning kommer att genomföras under första delen av 2018.
71032 Säbyskolans kök
Underskott jämfört med budget med -1 932 tkr på grund av flera orsaker. Det grundläggande problemet
är att projekteringen var bristfällig där projektören inte fått fram tillräckliga och korrekta handlingar.
Bland annat har man utgått från gamla ritningar istället för att mäta upp en ny stomlinje när man angett
plats för håltagning i bjälklaget vilket fått kostsamma följdeffekter och man har inte projekterat om i den
omfattning som krävdes. I stället har byggentreprenören fått projektera om under pågående bygge
vilket dels lett till ytterligare/högre projekteringskostnader och dessutom förseningar i byggprocessen
eftersom man måste invänta omprojekteringen. Förseningen i byggprocessen och omprojekteringen av
bygghandlingarna har lett till mycket stora ÄTA-kostnader. En del av dessa ÄTA-kostnader är berättigade
och hade ändå blivit en kostnad i projektet om det projekterats rätt från början, medan andra
ÄTA-kostnader bestrids av MSB. Idag pågår en tvist med både projektör och byggentreprenör och
totalkostnaden för projektet är därför inte klar, men kommer att innebära att MSB behöver äska pengar
för att täcka underskottet i projektet.
73024 Spontanidrottsplats Söderby Park
Projektet är i stort sett avslutat och platsen kan användas. Det som återstår är vissa arbeten som
kommer att genomföras under våren 2018.
Arbetsmiljöpotter (flera projekt)
Det finns kvar arbetsmiljöpotter från 2015, 2016, 2017. MSB önskar slå samman dem till en pott för att
minska volymen projekt och vill behålla pengarna som ligger i dem eftersom det finns historiska löften
som kan ha fallit mellan stolarna och/eller åtgärder som av en eller annan anledning har skjutits upp.
Från 2017 finns till exempel flera åtgärder som inte genomförts ännu, eftersom de beviljade åtgärderna
kompletterats med ytterligare önskemål som antingen kräver kompletterande projektering eller
ytterligare äskanden.
Övriga potter
Det finns potter för bl.a. tillgänglighet och köksutrustning. Pengarna i dessa potter önskar MSB slå
samman och överföra till 2018 för att ta tillvara de resurser som avsatts för respektive ändamål. I och
med att förvaltningen har varit underbemannad har inte alla åtgärder kunnat genomföras som det finns
behov av och budget till.
Överföringar från gamla, pågående och ej påbörjade projekt
Under 2017 har det uppkommit ett antal brådskande underhålls- och investeringsbehov som inte har
funnits med, eller har kunnat fångas i ramprocessen tidigare. Det gäller bland annat ventilerat golv i
Växthusets lokaler samt investeringsbehov i Rototests lokaler.
OVK-åtgärder är också en mycket stor utmaning där alla tillgängliga resurser kommer att krävas.
OVK-besiktningar genomfördes under 2016, men sammanställdes först under 2017 av
fastighetsenheten. Sammanställningen visade att av 63 stycken anläggningar är 61 ej godkända och ny
besiktning ska göras 2019. MSB önskar samla ihop de medel som finns för att kunna genomföra dessa
nödvändiga åtgärder. Planen är att successivt gå igenom anläggningarna som inte är godkända och
genomföra åtgärder. Arbetet påbörjades redan under 2017.
Respektive investering redovisas i bilaga till förvaltningens årsbokslut, där även förslag till överföring av
investeringsmedel till år 2018 redovisas, totalt 85 229 tkr.
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Exploateringsredovisning helår 2017
Jan Lorichs 2018-02-02

Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
Sandbäck VA 2511-8006-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 1 000 4 727 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) −300 −672 0 −1
6182 VA-utbyggnad −1 000 −4 029 0 0
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) −40 0 0
Summa kostnader −1 300 −4 741 0 0 0 0 0

VA netto −300 −13 0 0 0 0 −1

Gata 21110-8006-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 490 5 372 0 0
Gator och belysning 100 0 0 0
Summa intäkter 590 5 372 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering −400 −672 0 −1
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −50 −27 0 0
6181 Gator och belysning −1 500 −4 701 0 −1
Summa kostnader −1 950 −5 399 0 0 0 0 −1

Gata netto −1 360 −27 0 0 0 0 −1

Mark
Intäkter  2910-9006-215
3721 Tomtförsäljning 5 500 25 114 0 0
Gatukostnad i tomtpris −2 659 0 0
Summa intäkter 5 500 22 455 0 0 0 0 0

Kostnader  2910-9006
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering −100 −470 0 0
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång −604 0 0
Summa kostnader −100 −1 074 0 0 0 0 0

Mark netto 5 400 21 381 0 0 0 0 0

Totala intäkter 7 090 32 554 0 0 0 0 0
Totala kostnader −3 350 −11 214 0 0 0 0 −1
Totalt netto 3 740 21 340 0 0 0 0 −1

1) Inklusive ombudgeteringar

Kommentar
Elva kommunala villatomter
2015-02-19 ny beräknad totalram
2015-06-03 Justerad tidplan
2015-09-02 Beräknad start av detaljplanearbetet, augusti 2016
2015-09-02 Beräknad tidplan projektering gata/VA, år 2017
2015-09-02 Beräknad byggstart allmänna anläggningar, 2018
2015-09-08 Justerad tidplan
2016-02-26 Justerad tidplan och budget
2017-03-17 Justerad tidplan och budget
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Rönninge 1:322 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram

VA 2511-8016-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 100 100 −100 −100

Kostnader
6184 Projektering 1) 0 0
6182 VA-utbyggnad −30 −30 30 30
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) 0 0
Summa kostnader 0 −30 0 −30 0 30 30

VA netto 0 70 0 70 0 −70 −70

Gata
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 0 0
Gator och belysning 0 0
Granskningsavgift 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering 0 0
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) 0 0
6181 Gator och belysning 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Gata netto 0 0 0 0 0 0 0

Mark
Intäkter  2910-9016 (och 3016)
3721 Tomtförsäljning 2 000 2 000 0 −2 000
Gatukostnad i tomtpris 0 0
Summa intäkter 2 000 2 000 0 0 0 0 −2 000

Kostnader  2910-9016 (och 3016)
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0
6183 Lantmäterikostnader investering −3 000 −3 050 −3 000 0 50
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång −50 −31 0 19

0 0
Summa kostnader −3 000 −3 100 −3 031 0 0 0 69

Mark netto −1 000 −1 100 −3 031 0 0 0 −1 931

Totala intäkter 2 000 2 100 0 100 0 −100 −2 100
Totala kostnader −3 000 −3 130 −3 031 −30 0 30 99
Totalt netto −1 000 −1 030 −3 031 70 0 −70 −2 001
Kommentar
2013-08-21  Rönninge 1:322 blir ett eget exploateringsprojekt
2015-09-03 Fastighetsreglering planeras genomföras under år 2015
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Karlskronaviken 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8005-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 5 000 9 400 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) −500 −2 500 −477 −2 964 −361 2 603 162
6182 VA-utbyggnad −5 100 −16 200 −9 759 9 759 200
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) 0 −200 0 200
Summa kostnader −5 600 −18 900 −477 −12 723 −361 12 362 562

VA netto −600 −9 500 −477 −12 723 −361 12 362 562

Gata 21110-8005-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 6 700 9 366 0 0
Gator och belysning* 0 0
Kvartersgator (GA) 3 000 0 0
Summa intäkter 6 700 12 366 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering −600 −2 500 −1 828 −3 932 −2 127 1 805 −1 627
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −1 000 −1 295 −1 295 1 295 0
6181 Gator och belysning −6 500 −20 459 −10 355 −194 10 161 6
Kvartersgator (GA) −3 000 −3 000 3 000 0
Summa kostnader −8 100 −27 254 −1 828 −18 582 −2 321 16 261 −1 621

Gata netto −1 400 −14 888 −1 828 −18 582 −2 321 16 261 −1 621

Mark 
Intäkter  2910-9005
3721 Tomtförsäljning 1 500 6 800 0 0
Gatukostnad i tomtpris −878 0 0
Summa intäkter 1 500 5 922 0 0 0 0 0

Kostnader  2910-9005
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering −400 −400 400 400
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång −200 −81 −81 −81
Summa kostnader 0 −600 0 −400 −81 319 319

Mark netto 1 500 5 322 0 −400 −81 319 319

Totala intäkter 13 200 27 688 0 0 0 0 0
Totala kostnader −13 700 −46 754 −2 305 −31 705 −2 763 28 942 −740
Totalt netto −500 −19 066 −2 305 −31 705 −2 763 28 942 −740
1) Inkl ombudgeteringar

Kommentar
Fyra kommunala villatomter
2015-02-19 Ny uppräknad totalram
2015-06-03 Justerad tidplan
2015-09-02 Detaljplanen överklagad. Prognostiserad byggstart, år 2016
2016-02-26 Justerad tidplan
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Solliden 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8003-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 4 000 8 640 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) −600 −1 175 −675 −1 134 −459 −461
6182 VA-utbyggnad −10 300 −19 110 −2 2 −277 −279 1 723
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) −320 −365 −365 365 365
Summa kostnader  1) −11 220 −20 650 −2 −1 038 −1 411 −373 1 627

VA netto −7 220 −12 010 −2 −1 038 −1 411 −373 1 627

Gata 21110-8003-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 3 300 5 750 0 0
Gator och belysning 0 0
Kvartersgator (GA) 0 0
Summa intäkter 3 300 5 750 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering −400 −1 000 −51 −1 116 −2 323 −1 207 −2 023
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −900 −1 300 −620 620 1 300
6181 Gator och belysning −3 200 −10 800 0 1 000
Kvartersgator (GA) 0 0
Summa kostnader  1) −4 500 −13 100 −51 −1 736 −2 323 −587 277

Gata netto −1 200 −7 350 −51 −1 736 −2 323 −587 277

Mark
Intäkter 2910-9003
3721 Tomtförsäljning 1 343 0 0
Gatukostnad i tomtpris −336 0 0
Summa intäkter 0 1 007 0 0 0 0 0

Kostnader  2910-9003
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering −672 −189 −338 −2 336 309
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång −67 0 −479 −479 −479
Summa kostnader 0 −739 −189 −338 −481 −143 −170

Mark netto 0 269 −189 −338 −481 −143 −171

Totala intäkter 7 300 15 397 0 0 0 0 0
Totala kostnader −15 720 −34 489 −242 −3 112 −4 215 −1 103 1 734
Totalt netto −8 420 −19 091 −242 −3 112 −4 215 −1 103 1 733
1) inkl ombudgeteringar
Kommentar
I VA-marklösen/lantmäteri ingår kostnaden för inlösen av enskilda VA-anläggningar. En kommunal tomt.
2015-06-03 Justerad tidplan
2015-09-02 Planerat antagande av kommunfullmäktige, oktober 2015. 
2015-09-02 Tre års genomförandetid, för utbyggnad av de allmänna anläggningarna
2016-02-26 Justerad budget
2017-03-15 Justerad budget, dåliga markförhållanden, het marknad. Indexerat markförsäljning
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Heliodal 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8004-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 4 700 12 800 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) −600 −2 500 −542 −7 744 −439 7 305 561
6182 VA-utbyggnad −5 700 −19 400 −164 −4 000 −11 100 −7 100 1 736
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) −420 −450 0 450
Summa kostnader  1) −6 720 −22 350 −706 −11 744 −11 539 205 2 747

VA netto −2 020 −9 550 −706 −11 744 −11 539 205 2 747

Gata 21110-8004-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 4 700 10 700 117 117 117
Gator och belysning 0 0
Kvartersgator (GA) 0 0
Summa intäkter 4 700 10 700 0 0 117 117 117

Kostnader
6185 Projektering −600 −2 500 −1 353 −10 913 −2 331 8 582 −1 731
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −900 −1 300 0 1 300
6181 Gator och belysning −5 000 −21 650 −20 −5 250 −28 751 −23 501 −12 121
Kvartersgator (GA) 0 0
Summa kostnader  1) −6 500 −25 450 −1 373 −16 163 −31 082 −14 919 −12 552

Gata netto −1 800 −14 750 −1 373 −16 163 −30 965 −14 802 −12 435

Mark 
Intäkter 2910-9004
3721 Tomtförsäljning 0 0
Gatukostnad i tomtpris 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader  2910-9004
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering −300 −759 −258 −12 246 −471
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång −502 −502 −502
Summa kostnader 0 −300 −759 −258 −514 −256 −973

Mark netto 0 −300 −759 −258 −514 −256 −973

Totala intäkter 9 400 23 500 0 0 117 117 117
Totala kostnader −13 220 −48 100 −2 838 −28 165 −43 135 −14 970 −10 778
Totalt netto −3 820 −24 600 −2 838 −28 165 −43 018 −14 853 −10 661
1) inkl ombudgeteringar
Kommentar
I VA-marklösen/lantmäteri ingår kostnaden för inlösen av enskilda VA-anläggningar. Inga kommunala tomter.
2015-06-03 Justerad tidplan
2015-09-02 Detaljplanen överklagad, beräknas vinna laga kraft under år 2015.
2016-02-26 Justerad budget för markinlösen
2017-03-15 Totalt beräknade kostnader är 40 123 tkr enligt anbud, godkänt av politik. Lagt till 2500 tkr
2017-09-13 Ökat totalram med (48100-46700)= 1400 tkr enl KSTU §98, Gator och belysning, bergschakt vid tågtunneln
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Södra Hallsta 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8009-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 250 4 029 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) 0 0
6182 VA-utbyggnad 0 0
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) −50 0 50
Summa kostnader 0 −50 0 0 0 0 50

VA netto 250 3 979 0 0 0 0 50

Gata 21110-8009-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering −750 −750 750 750
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −100 0 0
6181 Gator och belysning 0 0
Summa kostnader 0 −850 0 −750 0 750 750

Gata netto 0 −850 0 −750 0 750 750

Mark 
Intäkter 2910-9009
3721 Tomtförsäljning 1 000 19 000 19 000 −19 000 −19 000
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 1 000 19 000 0 19 000 0 −19 000 −19 000

Kostnader 2910-9009
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark −1 850 0 0
Markförvärv −15 200 −14 500 −16 617 16 617 700
6183 Lantmäterikostnader investering −1 000 −1 879 −2 097 0 −218
Omk marklösen −20 0 −20
Summa kostnader −1 000 −18 929 −16 617 −16 617 0 16 617 462

Mark netto 0 71 −16 617 2 383 0 −2 383 −18 538

Totala intäkter 1 250 23 029 0 19 000 0 −19 000 −19 000
Totala kostnader −1 000 −19 829 −16 617 −17 367 0 17 367 1 262
Totalt netto 250 3 200 −16 617 1 633 0 −1 633 −17 738
* Schablonbelopp. Inget underlag till beräkning

Kommentar
Tomtförsäljning avser Salem 32:1. Marklösen avser förvärv av fastigheten Rönnen 7
2015-06-03 Markförvärv sker år 2015, om 14,5 Mkr plus stämpelskatt 620 tkr
2015-09-02 Samtliga beslut kring markförvärvet fattade. Kommunen tillträder marken oktober 2015.
2015-09-02 Förvaltningen utreder lämplig modell för markanvisning
2016-02-26 Uppdaterad exploateringsgrad till 90 byggrätter. VA byggs ut av exploatören (Tidigare belopp 4 500 tkr). Gatuutbyggnad av Tvärleden 
ska genomföras av exploatören (tidigare belopp 14 000 tkr)
2017-03-17 Lagt in kostnad planering och förhandling
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Söderby Arbetsplatsområde 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA  2511-8001-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 0 3 387 181 0 0 −3 206

Kostnader
6184 Projektering 1) −91 0 −91
6182 VA-utbyggnad −750 −2 500 −2 753 0 −253
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) 0 0
Summa kostnader −750 −2 500 −2 844 0 0 0 −344

VA netto −750 887 −2 663 0 0 0 −3 550

Gata 21110-8001-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering −4 −4 −4
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) 0 0
6181 Gator och belysning −300 −300 −300 0 0
Summa kostnader −300 −300 −300 0 −4 −4 −4

Gata netto −300 −300 −300 0 −4 −4 −4

Mark 
Intäkter 2910-9001
3721 Tomtförsäljning 12 000 10 300 11 933 0 1 633
Bokfört värde fastighet 0 0
Summa intäkter 12 000 10 300 11 933 0 0 0 1 633

Kostnader 2910-9001
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering −100 −165 −165 0 0
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång −561 −108 0 453
Summa kostnader −100 −726 −273 0 0 0 453

Mark netto 11 900 9 574 11 660 0 0 0 2 086

Totala intäkter 12 000 13 687 12 114 0 0 0 −1 573
Totala kostnader −1 150 −3 526 −3 417 0 −4 −4 105
Totalt netto 10 850 10 161 8 697 0 −4 −4 −1 468

Kommentar
VA utbyggnad genomförd år 2013, extra medel tillförd från investeringsbudget "reinvestering ledningsnät"
2015-09-02 Efter kommunfullmäktige oktober 2015, återstår 2 st tomter
2016-02-26 Justerad totalram för VA intäkter
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Rönninge Centrum 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8002-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 2 500 3 000 1 000 −1 000 −2 400

Kostnader
6184 Projektering 1) −500 −500 −1 076 0 −576
6182 VA-utbyggnad −2 000 −15 500 −14 179 −115 −115 1 206
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) 0 0
Summa kostnader −2 500 −16 000 −15 255 0 −115 −115 630

VA netto 0 −13 000 −15 255 1 000 −115 −1 115 −1 770

Gata 21110-8002-249
Intäkter
Exploateringsbidrag 8 000 8 000 21 824 5 000 5 000 18 824
Gator och belysning 2 000 0 2 000
Summa intäkter 8 000 8 000 23 824 0 5 000 5 000 20 824

Kostnader
6185 Projektering −1 200 −1 200 −4 397 −9 912 −1 579 8 333 −4 776
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) 0 0
6181 Gator och belysning −16 490 −16 825 −10 337 −4 484 −4 484 2 004
Summa kostnader  1) −17 690 −18 025 −14 734 −9 912 −6 063 3 849 −2 772

Gata netto −9 690 −10 025 9 090 −9 912 −1 063 8 849 18 052

Mark 
Intäkter 2910-9002
3721 Tomtförsäljning 12 135 12 135 76 7 905 −7 905 −12 059
Bokfört värde fastighet * −600 −600 −617 0 −17
Summa intäkter 11 535 11 535 −541 7 905 0 −7 905 −12 076

Kostnader 2910-9002
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering −100 −100 −170 0 −70
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång 0 0 −898 −898 −898
Summa kostnader  1) −100 −100 −170 0 −898 −898 −968

Mark netto 11 435 11 435 −711 7 905 −898 −8 803 −13 044

Totala intäkter 22 035 22 535 23 283 8 905 5 000 −3 905 6 348
Totala kostnader −20 290 −34 125 −30 159 −9 912 −7 076 2 836 −3 110
Totalt netto ** 1 745 −11 590 −6 876 −1 007 −2 076 −1 069 3 238
1) inkl ombudgeteringar

Kommentar
*  Saluhallen 1, 600 tkr. För VA finns ett eget separat investeringsprojekt, reinvestering Rönninge Centrum
2015-06-03 Justering av VA totalram
2015-09-02 Pågående projekt avseende utbyggnad av allmänna anläggningar
2016-02-26 Justerad totalram för VA kostnader
2016-02-26 Exploateringsersättning med utfall  20 135 tkr år 2015 ska också kompensera för markförsäljning 
2017-03-13 Budget ökas med 37+50 tkr för laddstolpar?/JL
2017-06-12 Ackumulerade tomtförsäljningsintäkter redovisas vid slutredovisning
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Rönninge Kungsgård 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8008-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 0 5 372 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) −1 000 −1 000 −1 000 1 000 1 000
6182 VA-utbyggnad −4 000 −12 087 0 0
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) −125 0 125
Summa kostnader −5 000 −13 212 0 −1 000 0 1 000 1 125

VA netto −5 000 −7 840 0 −1 000 0 1 000 1 125

Gata 21110-8008-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 10 073 0 1
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 10 073 0 0 0 0 1

Kostnader
6185 Projektering −1 500 −1 500 −1 500 1 500 1 500
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −375 0 375
6181 Gator och belysning −8 500 −26 860 0 0
Summa kostnader −10 000 −28 735 0 −1 500 0 1 500 1 875

Gata netto −10 000 −18 663 0 −1 500 0 1 500 1 876

Mark 2910-9008
Intäkter
3721 Tomtförsäljning 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark −2 200 −458 −458 −458
6183 Lantmäterikostnader investering −2 000 0 2 000
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång 0 0
Summa kostnader 0 −4 200 0 0 −458 −458 1 542

Mark netto 0 −4 200 0 0 −458 −458 1 542

Totala intäkter 0 15 445 0 0 0 0 1
Totala kostnader −15 000 −46 147 0 −2 500 −458 2 042 4 542
Totalt netto −15 000 −30 703 0 −2 500 −458 2 042 4 543
* 25 lägenheter i flerfamiljshus * 160 tkr

*** Schablonuppskattning inkl även marklösen för naturmarken
Kommentar
Preliminära kostnader och intäkter
Reviderat förslag redovisat för rambudgetberedningen VT-14. Dock ville beredningen återgå till belopp och genomförande tider lika HT -13
2015-09-03 Pågående utredning kring kostnadsfördelning och exploateringsgrad
2016-02-26 Exploateringsgraden utökad till 36 byggrätter
2016-02-26 Justerad budget
2017-03-17 Justerad budget
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Södra Ekdalen 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8007-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 0 8 380 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) −800 −500 −500 500 500
6182 VA-utbyggnad −3 200 −7 387 −1 000 1 000 1 000
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) −100 −100 100 100
Summa kostnader −4 000 −7 987 0 −1 600 0 1 600 1 600

VA netto −4 000 393 0 −1 600 0 1 600 1 600

Gata 21110-8007-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 4 029 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 4 029 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering −1 000 −500 −500 500 500
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −500 −500 500 500
6181 Gator och belysning −4 000 −6 581 −2 000 2 000 2 000
Summa kostnader −5 000 −7 581 0 −3 000 0 3 000 3 000

Gata netto −5 000 −3 552 0 −3 000 0 3 000 3 000

Mark 2910-9007
Intäkter
3721 Tomtförsäljning 5 372 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 5 372 0 0 0 0 0

Kostnader
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering −1 000 −1 000 1 000 1 000
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång −134 0 0
Summa kostnader 0 −1 134 0 −1 000 0 1 000 1 000

Mark netto 0 4 238 0 −1 000 0 1 000 1 000

Totala intäkter 0 17 781 0 0 0 0 0
Totala kostnader −9 000 −16 702 0 −5 600 0 5 600 5 600
Totalt netto −9 000 1 079 0 −5 600 0 5 600 5 600

Kommentar
2 kommunala tomter
Preliminära kostnader och intäkter
2015-06-03 Justerad tidplan
2015-09-03 Pågående detaljplanearbete
2016-02-26 Justerad totalram för VA 
2017-03-17 Justerad budget
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Salems centrum 2015 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8011-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 12 900 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) −48 48 −48 −48
6182 VA-utbyggnad 0 0
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) −100 0 100
Summa kostnader 0 −100 −48 48 0 −48 52

VA netto 0 12 800 −48 48 0 −48 52

Gata 21110-8011-249
Intäkter
Exploateringsersättning 20 000 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 20 000 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering −1 700 −40 −1 635 1 635 1 660
Planering och förhandling (21130) −5 760 0
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −300 0 300
6181 Gator och belysning −20 000 0 0
Summa kostnader 0 −27 760 −40 −1 635 0 1 635 1 960

Gata netto 0 −7 760 −40 −1 635 0 1 635 1 960

Mark 2910-9011
Intäkter
3721 Tomtförsäljning 60 000 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 60 000 0 0 0 0 0

Kostnader
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark −1 618 −1 618 −7 378
6183 Lantmäterikostnader investering 0 0
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång −30 000 −9 131 −9 131 20 869
Summa kostnader 0 −30 000 0 0 −10 749 −10 749 13 491

Mark netto 0 30 000 0 0 −10 749 −10 749 13 491

Totala intäkter 0 92 900 0 0 0 0 0
Totala kostnader 0 −57 860 −88 −1 587 −10 749 −9 162 15 503
Totalt netto 0 35 040 −88 −1 587 −10 749 −9 162 15 503

Kommentar
2015-03-03, Samtliga belopp är grova markeringsbelopp
2015-09-03 Pågående marknadsanalys samt utredning kring projektmodell och exploatörsurvalsmodell
2015-10-14 500 tkr inlagda under projektering gata år 2016, som utredningsbudget, enligt uppdrag från LK
2016-02-26 Justerad totalbudget
2016-02-26 Exploatören bygger ut VA
2017-03-15 Kommunen bygger VA på egen mark, vi inväntar detaljplan innan kalkyl
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Gråstena 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8012-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 0 12 087 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) −672 0 −1
6182 VA-utbyggnad −11 416 0 −1
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) 0 0
Summa kostnader 0 −12 087 0 0 0 0 −1

VA netto 0 0 0 0 0 0 −1

Gata 21110-8012-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 12 087 0 0
Gator och belysning 0 0 0
Summa intäkter 0 12 087 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering −940 0 0
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) −269 0 0
6181 Gator och belysning −13 430 0 0
Summa kostnader 0 −14 639 0 0 0 0 0

Gata netto 0 −2 552 0 0 0 0 0

Mark 2910-9012
Intäkter
3721 Tomtförsäljning 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering 0 0
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Mark netto 0 0 0 0 0 0 0

Totala intäkter 0 24 174 0 0 0 0 0
Totala kostnader 0 −26 726 0 0 0 0 −1
Totalt netto 0 −2 552 0 0 0 0 −1

Kommentar
2015-03-04 Prognos 40 byggbara tomter
2015-06-03 Uppräknad totalram
2015-09-03 Detaljplanearbetet beräknas startas upp efter planperioden
2016-02-26 Justerad tidplan
2017-03-17 Justerad budget
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Fårhagen 2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA 2511-8013-865
Intäkter
31221 Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 0 0 0

Kostnader
6184 Projektering 1) 0 0
6182 VA-utbyggnad 0 0
6183 Marklösen/lantmäteri (21130) 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 0 0 0

VA netto 0 0 0 0 0 0 0

Gata 21110-8013-249
Intäkter
31211 Gatukostnadsersättn. 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader
6185 Projektering 0 0
6183 Marklösen/lantmäteri  (21130) 0 0
6181 Gator och belysning 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Gata netto 0 0 0 0 0 0 0

Mark 2910-9013
Intäkter
3721 Tomtförsäljning 14 000 0 −14 000
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 14 000 0 0 0 0 −14 000

Kostnader
4112 Planering/upphandling inköp av expl mark 0 0
6183 Lantmäterikostnader investering −50 0 50
4110 Inköp av exploateringsmark, omsättningstillgång 0 0
Summa kostnader 0 −50 0 0 0 0 50

Mark netto 0 13 950 0 0 0 0 −13 950

Totala intäkter 0 14 000 0 0 0 0 −14 000
Totala kostnader 0 −50 0 0 0 0 50
Totalt netto 0 13 950 0 0 0 0 −13 950

Kommentar
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
VA Totalt
Intäkter*
8006 Sandbäck 1 000 4 727 0 0
8016 Rönninge 1:322 100 100 −100 −100
8005 Karlskronaviken 5 000 9 400 0 0
8003 Solliden 4 000 8 640 0 0
8004 Heliodal 4 700 12 800 0 0
8009 Södra Hallsta 250 4 029 0 0
8001 Söderby arbetsområde 0 3 387 181 0 0 −3 206
8002 Rönninge Centrum 2 500 3 000 1 000 −1 000 −2 400
8008 Rönninge Kungsgård 0 5 372 0 0
8007 Södra Ekdalen 0 8 380 0 0
8011 Salems centrum 12 900 0 0
Gråstena 0 12 087 0 0
Fårhagen 0 0 0
Summa intäkter 17 450 84 822 181 1 100 0 −1 100 −5 706

Kostnader
8006 Sandbäck −1 300 −4 741 0 0 0 0 0
8016 Rönninge 1:322 0 −30 0 −30 0 30 30
8005 Karlskronaviken −5 600 −18 900 −477 −12 723 −361 12 362 562
8003 Solliden −11 220 −20 650 −2 −1 038 −1 411 −373 1 627
8004 Heliodal −6 720 −22 350 −706 −11 744 −11 539 205 2 747
8009 Södra Hallsta 0 −50 0 0 0 0 50
8001 Söderby arbetsområde −750 −2 500 −2 844 0 0 0 −344
8002 Rönninge Centrum −2 500 −16 000 −15 255 0 −115 −115 630
8008 Rönninge Kungsgård −5 000 −13 212 0 −1 000 0 1 000 1 125
8007 Södra Ekdalen −4 000 −7 987 0 −1 600 0 1 600 1 600
8011 Salems centrum 0 −100 −48 48 0 −48 52
Gråstena 0 −12 087 0 0 0 0 −1
Fårhagen 0 0 0 0 0 0 0
Summa kostnader −37 090 −118 607 −19 332 −28 087 −13 426 14 661 8 078

VA totalt netto −19 640 −33 784 −19 151 −26 987 −13 426 13 561 2 371
* Intäkter (anslutningsavgifter) redovisas i VA-verkets driftbudget.
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse
totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
Gata Totalt
Intäkter**
8006 Sandbäck 590 5 372 0 0 0 0 0
8016 Rönninge 1:322 0 0 0 0 0 0 0
8005 Karlskronaviken 6 700 12 366 0 0 0 0 0
8003 Solliden 3 300 5 750 0 0 0 0 0
8004 Heliodal 4 700 10 700 0 0 117 117 117
8009 Södra Hallsta 0 0 0 0 0 0 0
8001 Söderby arbetsområde 0 0 0 0 0 0 0
8002 Rönninge Centrum 8 000 8 000 23 824 0 5 000 5 000 20 824
8008 Rönninge Kungsgård 0 10 073 0 0 0 0 1
8007 Södra Ekdalen 0 4 029 0 0 0 0 0
8011 Salems centrum 0 20 000 0 0 0 0 0
Gråstena 0 12 087 0 0 0 0 0
Fårhagen 0 0 0 0 0 0 0
Summa intäkter 23 290 88 377 23 824 0 5 117 5 117 20 942

Kostnader**
8006 Sandbäck −1 950 −5 399 0 0 0 0 −1
8016 Rönninge 1:322 0 0 0 0 0 0 0
8005 Karlskronaviken −8 100 −27 254 −1 828 −18 582 −2 321 16 261 −1 621
8003 Solliden −4 500 −13 100 −51 −1 736 −2 323 −587 277
8004 Heliodal −6 500 −25 450 −1 373 −16 163 −31 082 −14 919 −12 552
8009 Södra Hallsta 0 −850 0 −750 0 750 750
8001 Söderby arbetsområde −300 −300 −300 0 −4 −4 −4
8002 Rönninge Centrum −17 690 −18 025 −14 734 −9 912 −6 063 3 849 −2 772
8008 Rönninge Kungsgård −10 000 −28 735 0 −1 500 0 1 500 1 875
8007 Södra Ekdalen −5 000 −7 581 0 −3 000 0 3 000 3 000
8011 Salems centrum 0 −27 760 −40 −1 635 0 1 635 1 960
Gråstena 0 −14 639 0 0 0 0 0
Fårhagen 0 0 0 0 0 0 0
Summa kostnader −54 040 −169 093 −18 326 −53 278 −41 793 11 485 −9 088

Gata totalt netto −30 750 −80 716 5 498 −53 278 −36 676 16 602 11 853
**Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

2001 2017 2016 2017 2017 2017 totalram
Mark Totalt
Intäkter
3006 Sandbäck 5 500 22 455 0 0 0 0 0
3016 Rönninge 1:322 2 000 2 000 0 0 0 0 −2 000
3005 Karlskronaviken 1 500 5 922 0 0 0 0 0
3003 Solliden 0 1 007 0 0 0 0 0
3004 Heliodal 0 0 0 0 0 0 0
3009 Södra Hallsta 1 000 19 000 0 19 000 0 −19 000 −19 000
3001 Söderby arbetsområde 12 000 10 300 11 933 0 0 0 1 633
3002 Rönninge Centrum 11 535 11 535 −541 7 905 0 −7 905 −12 076
3008 Rönninge Kungsgård 0 0 0 0 0 0 0
3007 Södra Ekdalen 0 5 372 0 0 0 0 0
3011 Salems centrum 0 60 000 0 0 0 0 0
3012 Gråstena 0 0 0 0 0 0 0
3013 Fårhagen 0 14 000 0 0 0 0 −14 000
Summa intäkter 33 535 151 591 11 392 26 905 0 −26 905 −45 443

Kostnader
3006 Sandbäck −100 −1 074 0 0 0 0 0
3016 Rönninge 1:322 −3 000 −3 100 −3 031 0 0 0 69
3005 Karlskronaviken 0 −600 0 −400 −81 319 319
3003 Solliden 0 −739 −189 −338 −481 −143 −170
3004 Heliodal 0 −300 −759 −258 −514 −256 −973
3009 Södra Hallsta −1 000 −18 929 −16 617 −16 617 0 16 617 462
3001 Söderby arbetsområde −100 −726 −273 0 0 0 453
3002 Rönninge Centrum −100 −100 −170 0 −898 −898 −968
3008 Rönninge Kungsgård 0 −4 200 0 0 −458 −458 1 542
3007 Södra Ekdalen 0 −1 134 0 −1 000 0 1 000 1 000
3011 Salems centrum 0 −30 000 0 0 −10 749 −10 749 13 491
3012 Gråstena 0 0 0 0 0 0 0
3013 Fårhagen 0 −50 0 0 0 0 50
Summa kostnader −4 300 −60 952 −21 039 −18 613 −13 181 5 432 15 275

Mark totalt netto 29 235 90 639 −9 647 8 292 −13 181 −21 473 −30 168

VA/Gata/Mark
Totala intäkter 74 275 324 790 35 397 28 005 5 117 −22 888 −30 208
Totala kostnader −95 430 −348 651 −58 697 −99 978 −68 400 31 578 14 265
Totalt netto −21 155 −23 861 −23 300 −71 973 −63 283 8 690 −15 943

Avstämningstotal
Totala intäkter 74 275 324 790 35 397 28 005 5 117 −22 888 −30 208
Totala kostnader −95 430 −348 651 −58 697 −99 978 −68 400 31 578 14 265
Total netto −21 155 −23 861 −23 300 −71 973 −63 283 8 690 −15 943

Differens
Intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Total netto 0 0 0 0 0 0 0
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Projektplanering o uppföljning 2017 MSB, tillika lyftplan (tkr) Period:  2017 2018-02-14

Projekt
Budg+Öve

rför
Utfall jan-dec 

2017
Överf till 

2018
Budg avvik 

2017
Tas i 
bruk Status [1] Kommentar

4201 PEX Kart- och beräkningssystem −116 −149 −33 201712 Klart
4202 PEX Mätutrustning −100 −100 100 201807 Ej påbörjat Överföring
4204 Alkolås i bilar för persontransporter −100 100 Ej påbörjat Avvaktar övergripande strategi 

för alkolås.
6306 Utredning av dagvattendamm Uttran & Flaten −250 −250 250 201812 Ej påbörjat Överföring
6501 Servisledningar −800 −231 569 201712 Klart
6502 Reinvestering i Va-nät (dag-, spill- o vattenledningar) −2 100 −2 238 −138 201712 Klart
6503 Utbyte av pumpar och ventiler −400 −264 136 201712 Klart
6504 Utrustning och inventarier −75 −5 70 201712 Klart
6510 VA Omdisponerat underhåll från drift −2 000 −1 897 103 201712 Klart
70001 Reservkraft −1 653 77 −1 730 1 730 201812 Pågår Överföring. Projektering och 

utförande 2018. Önskemål om 
utökad budget.

70002 SBA åtgärder brandskydd −843 −775 −68 68 201712 Löpande Pågår. Överföring
70006 Larm Gymnasiet −951 −951 0 201712 Klart
70051 Kommunfastigheter, Arbetsmiljöåtgärder −2 000 −1 469 −531 531 201712 Pågår Överföring. Intecknad, kan 

inte prioriteras ned, projektnr 
70051

70059 Berga bollplan, upprustning av kringområde mm −56 −56 201709 Klart
70080 MSB Energisparåtgärder −2 000 −2 000 2 000 201812 Pågår Överföring. Kompletterande 

mätning behövs samt 
eventuellt utförande av 
åtgärd, projekt 70080

70082 MSB Kommunala kök, myndighetskrav −600 −168 −432 432 201712 Löpande Överföring, slå ihop alla potter 
på projektnr 70082

70083 MSB Myndighetskrav OVK −500 −181 −319 319 201712 Löpande Pågår Överföring. Slå ihop alla 
potter på projektnr 70083

70086 MSB Ersboda 4H-gård −3 047 −42 −3 005 3 005 201806 Pågår Överföring
70091 MSB Samordnad varudistribution 0 −573 −573 201712 Klart Överf fr 2016 avslogs. Jobbet 

beställt 2016-07-15, faktura 
2017-03-01 

70093 MSB Gruppbostad LSS −500 −55 −445 445 Pågår Överföring. 
70096 MSB Hyresmodulen (system) 0 −27 −27 201712 Klart Inköp, uppstart modul
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Projektplanering o uppföljning 2017 MSB, tillika lyftplan (tkr) Period:  2017 2018-02-14

Projekt
Budg+Öve

rför
Utfall jan-dec 

2017
Överf till 

2018
Budg avvik 

2017
Tas i 
bruk Status [1] Kommentar

70097 Skolpaviljonger −13 000 −2 610 −4 000 10 390 202108 Pågår Överföring. Det har varit ett 
projekt sammantaget för 
skolpaviljonger och 
Fågelsången. Aledningen är att 
projektet skulle innehålla 
uppstarten av Fågelsången 
eftersom skolpaviljongerna 
behövdes när ny skola inte 
fanns. Budget var satt för att 
kommunen skulle köpa 
paviljonger, men då beslutet 
istället blev att hyra 
paviljonger,  innebär det en 
stor positiv avvikelse. 
Det finns option på ytterligare 
två klassrum på Skogsäng som 
BoU eventuellt behöver till HT-
18. BoU behöver analysera 
skolvalet för att säkerställa 
behovet.  

70098 Generell pott −200 −200 200 201712 Löpande 22/5 300 till 71068. Önskemål 
om överföring till projektnr 
71067.

70099 Ny skola Fågelsången. Bygg −373 −373 202108 Pågår Projektering startades 201712. 
70100 Ersboda torp (Länsstyrelsen) A211215 −513 −34 −479 479 201806 Pågår Överföring. Projektet är delvis 

finansierat med externa 
bidrag. Det innebär att 
investeringsbudgeten är lägre 
än projektbudgeten, eftersom 
bidragen ska finansiera en del. 
Bidragen kommer när 
projektet är avslutat. 
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Projektplanering o uppföljning 2017 MSB, tillika lyftplan (tkr) Period:  2017 2018-02-14

Projekt
Budg+Öve

rför
Utfall jan-dec 

2017
Överf till 

2018
Budg avvik 

2017
Tas i 
bruk Status [1] Kommentar

71032 OBS ! Ombyggnad/upprustning/ Säbyskolans kök −19 183 −21 118 1 935 −1 935 201712 Pågår Överföring. Projektet behöver 
ökas ca 4 mnkr under 2018. 
Totalt ca 23 mnkr. Detta har 
rapporterats av och rapporten 
godkändes av KSTU hösten 
2017. 

71034 OVK Åtgärdande av anmärkningar 0 194 −194 194 201712 Löpande Överföring till projektnr 70082
71038 Arbetsmiljö/Verksamhetsanpassning −289 −1 −288 288 201712 Löpande Överföring, slå ihop alla potter 

på projektnr 70051 
Kommunfast, 
Arbetsmiljöåtgärder

71039 Säby Sim o sporthall. Grundrenovering −232 −37 −195 195 202012 Pågår Överföring. Det finns 1350 tkr 
för projektering 2018 och 
12150 tkr för utförande 2019

71041 Ventilation (Hus C1) −140 −63 −77 77 201712 Klart Överföring av återstående till 
projektnr 71067

71045 Arb.miljö / Verks.anpassn 2015 / Norr −75 −65 −10 10 201712 Pågår Överföring, slå ihop alla potter 
på projektnr 70051

71046 Skyttorpskolan / Anpassning Hus B-E −104 −96 −8 8 201706 Klart Överför återstående till 
projektnr 71067

71050 Modulhus/Flyktingbostäder −8 705 −6 157 −2 548 2 548 201806 Pågår Projektet är i princip klart men 
några kvarstående kostnader 
kommer 2018

71052 Skyltar (342 Kultursk/Säbysk) −168 −168 168 201712 Klart Överför återstående till 
projektnr 71067

71053 Glasdörr (348 Bibl) −34 −34 34 201712 Klart Överför återstående till 
projektnr 71067

71056 Energispar −1 650 −49 −1 601 1 601 201712 Löpande Överföring. Behöver besluta 
åtgärder. Läggs på projektnr 
70080

71057 Arb.miljö 2016 −328 −19 −309 309 201712 Pågår Överföring, slå ihop alla potter 
på projektnr 70051 
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Projektplanering o uppföljning 2017 MSB, tillika lyftplan (tkr) Period:  2017 2018-02-14

Projekt
Budg+Öve

rför
Utfall jan-dec 

2017
Överf till 

2018
Budg avvik 

2017
Tas i 
bruk Status [1] Kommentar

71058 Skogsängsgården / kök −4 295 −10 −4 285 4 285 201808 Pågår Överföring. Projektet skulle ha 
genomförts under 2017, men 
sköts till 2018 eftersom det 
var svårt att stänga fler kök 
under tiden Säbyskolans kök 
byggdes om.

71059 Kök myndighetsåtgärder −362 −193 −169 169 201712 Löpande Överföring till projektnr 70082
71064 Sysslagården, fuktskada −1 983 −2 385 −402 201707 Klart
71066 MSB Köksinventarier −1 430 −785 −645 645 201710 Löpande Överföring. Finns ej 

investeringsprojekt för 
köksinventarier 2018. Behövs 
för att komma i kapp eftersatt 
underhåll/utbyte.

71067 Fastighetsunderhåll 211211 −3 825 −3 329 496 201712 Löpande Löpande underhåll 
71068 Ombyggnad Björkåsens HVB-hem −300 −197 −103 103 201712 Klart Överföring till projektnr 71067
72001 Tillgänglighet ( Priorådet för funktionshindrade) −671 −48 −623 623 201712 Löpande Överföring
72006 Golvbyte, fortsättning −48 −48 48 201712 Klart Överföring till projektnr 71067
72011 Byte/renov. Lekutrustningar - Utemiljö −601 −516 −85 85 201712 Löpande Överföring
72027 Arbetsmiljö V-anpassning −225 −100 −125 125 201712 Pågår Överföring till projektnr 70051
72028 Hiss-Anpassning till regelverk 2012 −107 107 201712 Pågår Lagkrav.
72029 Förskola Hallsta 2015 −1 990 −1 990 1 990 202112 Ej påbörjat Överföring. 
72030 Rönninge gymnasium / Anpassning −1 121 −1 059 −62 62 201706 Klart Överföring till projektnr 71067
72035 Toredalsgården / Kök −1 986 −6 −1 980 1 980 201812 Pågår Överföring. Projektet skulle ha 

genomförts 2017, men sköts 
till 2018 eftersom det var svårt 
att stänga fler kök under tiden 
Säbyskolans kök byggdes om.

72036 Arb.miljö V-anpassning 2015 / Syd −324 −2 −322 322 201812 Pågår Överföring till projektnr 70051
72038 Paviljong Rönninge skola 0 −216 −216 201706 Klart
72039 Hemkunskapssal (340 Skogsängsskolan) −36 −20 −16 16 201706 Klart Överföring till projektnr 71067
72040 Värmejustering 377 Skönviksgården −275 −29 −246 246 201712 Löpande Överföring. Önskemål om 

alternativ användning, till 
projektnr 70080
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Projektplanering o uppföljning 2017 MSB, tillika lyftplan (tkr) Period:  2017 2018-02-14

Projekt
Budg+Öve

rför
Utfall jan-dec 

2017
Överf till 

2018
Budg avvik 

2017
Tas i 
bruk Status [1] Kommentar

72041 Isolering 339 Rönninge skola −467 −441 −26 26 201712 Klart Överföring. Nytt ytskikt på 
delar av taket. Överför 
återstående till projektnr 
72046

72043 OVK Bes åtg / Syd −1 249 −980 −269 269 201712 Löpande Överföring till projektnr 70083
72045 NO-sal 337 Nytorpsskolan −653 −288 −365 365 201712 Klart Överföring. Önskemål om 

alternativ användning, på 
projektnr 72046

72046 Reinvestering UH 2016 / Syd −2 320 −1 457 −863 863 201712 Löpande Löpande underhåll. Överföring 
till 72046

72047 Arbetsmiljöåtgärder 2016 / Syd 0 −15 −15 201712 Klart
72048 Bostäder nyanlända utökad budget −12 727 −6 352 −2 000 6 375 201812 Löpande Budget för flyktingpaviljonger 

flyttade från 72048 t 71050. 
Överför återstående till 72048.
Bostäder för nyanlända total 
summa:8923 tkr, denna är 
uppdelad på två projekt.

72049 Villa Skönvik- renovering av lokal −2 100 −150 −1 950 1 950 201812 Pågår Överföring. Projektering 
pågår, Byggstart våren 2018. 

72050 Tillgängligt Garnudden −408 153 −561 561 201812 Pågår Genomförande under 2018
72053 Skogsängshallen utökat förråd 900 −900 900 201812 Pågår Överföring
73001 Gata. Belysningsstolpar inkl register (10tkr*3500st=35mkr marker −1 000 −1 629 −629 201712 Löpande
73002 Åtgärd för ökad tillgänglighet −408 −3 −405 405 201712 Löpande Överföring
73004 Trafiksäkerhetsåtgärder −200 −49 −151 151 201712 Löpande Överföring
73005 Gatubeläggning −1 000 −1 100 −100 201712 Löpande
73006 Utbyte av fordon och maskiner −1 000 −1 768 −768 201712 Löpande
73007 Utbyte av uttjänt utrustning till fordon och maskiner −150 181 331 201712 Löpande
73008 Besiktning o upprust. allm. och kommunala lekplatser −200 −197 3 201712 Löpande
73014 Gatukostnadsersättning avs. expl. Gata före 2007 0 10 10 201712 Löpande
73015 Infartsparkering Rönninge C −1 092 −1 092 201712 Klart Ska stängas, 73025 används
73018 Nya bryggor Möllebadet −9 −9 201701 Klart
73023 Utbyggnad GC-vägar enligt plan Rönningevägen 0 −869 −869 203012 Pågår
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Projekt
Budg+Öve

rför
Utfall jan-dec 

2017
Överf till 

2018
Budg avvik 

2017
Tas i 
bruk Status [1] Kommentar

73024 Spontanidrottsplats Söderby Park −911 −958 −47 201806 Pågår Endast små justeringar kvar 
som kommer att genomföras 
under våren 2018

73025 MSB Infartsparkering etapp 2 −4 000 −1 744 −2 256 2 256 201806 Pågår Statlig medfinansiering har 
beviljats, underlag för 2017 års 
kostnader inskickat.

73027 MSB Övergångsställe Lustigknopp −92 −130 −38 201712 Klart
73030 MSB Konstgräs Salemsvallen lilla planen −770 −672 98 201712 Klart
73032 Belysning Salemsvallen 40 −40 40 201806 Pågår
73033 MSB Byte konstgräs Berga bollplan −2 200 −2 516 −316 201712 Klart
73035 MSB GC-vägar, år 2016 efter reduktion med bidrag från HSB 0 −2 −2 201812 Pågår
73036 MSB Vägbreddning Ålkistan −140 −140 140 201812 Pågår Överföring
74002 MSB Utredningspott −300 300 201712 Ej påbörjat Inga investeringsutredningar 

har planerats eller genomförts 
under 2017

74003 MSB Utveckling Salems centrum −158 158 201712 Klart Projektet ska avslutas
8001 Söderby arbetsplatsområde investering V249 o v865 −4 −4 202012 Pågår
8002 Rönninge Centrum investering V249 o v865 −9 912 −946 −8 966 8 966 201906 Pågår
8002 Rönninge Centrum investering V249 o v865 1 000 −116 −1 116 201906 Pågår
8003 Solliden investering V249 o v865 −1 116 −2 323 −1 207 201812 Pågår

8003 Solliden investering V249 o v865 −675 −1 412 −737 201812 Pågår
8003 Solliden investering V249 o v865 −985 985 201812 Pågår Lantmäterikostnader
8004 Heliodal Invest V249 o V865 −16 163 −31 086 −14 923 201812 Pågår
8004 Heliodal Invest V249 o V865 −11 744 −11 538 −206 206 201812 Pågår
8005 Karlskronaviken Invest V249 o V865 −17 287 −2 321 −14 966 14 966 201906 Pågår
8005 Karlskronaviken Invest V249 o V865 −12 723 −361 −12 362 12 362 201906 Pågår
8005 Karlskronaviken Invest V249 o V865 −1 295 −1 295 1 295 201906 Pågår
8007 Södra Ekdalen Invest V249 o V865 −2 500 −2 500 2 500 202306 Pågår
8007 Södra Ekdalen Invest V249 o V865 −1 500 −1 500 1 500 202306 Pågår
8007 Södra Ekdalen Invest V249 o V865 −600 −600 600 202306 Pågår
8008 Rönninge Kungsgård Invest V249 o V865 −1 500 −1 500 1 500 202112 Pågår
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Projekt
Budg+Öve

rför
Utfall jan-dec 

2017
Överf till 

2018
Budg avvik 

2017
Tas i 
bruk Status [1] Kommentar

8008 Rönninge Kungsgård Invest V249 o V865 −1 000 −1 000 1 000 202112 Pågår
8009 S Hallsta Invest V249 o V865 −750 −750 750 202112 Pågår
8010 Soldalen Invest V249 o V865 −255 −255 255 202112 Pågår
8011 Salems centrum Invest V249 o V865 −1 648 −1 648 1 648 202312 Pågår
8011 Salems centrum Invest V249 o V865 48 −48 202312 Pågår
8016 Rönninge 1:322 Invest V249 o V865 70 −70 201906 Pågår

Alla projekt −195 223 −119 571 −85 229 75 652
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PROTOKOLLSUTDRAG
2018-02-21

1 av 1

Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § XX

Informationsärende Sandning (muntligt)

Muntlig information angående sandning.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-02-21

1 av 1

Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § XX KS/2016:115 KS/2017:61

Anmälningsärenden från Kommunfullmäktige för information

Protokollsutdrag KF § 62 och KF § 60 från Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-14.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.



PROTOKOLLSUTDRAG
2017-12-14

1 av 1

Kommunfullmäktige

                                                                                                                                          
…..……….           ….……… 
                                                                                                                                          
Ordf. sign.       Just. sign.

KF § 62 KS/2017:61

Svar på motion - Utbyggnad av Bergviks brygga väckt av Mats 
Nittve (MP)

Miljöpartiet de gröna har inkommit med motion om utbyggnad av Bergviks brygga. 
Motionen anger att det finns kö till kommunens båtplatser och att överblivna bryggdelar 
efter renovering av Möllebadet bör kunna användas för utbyggnaden.

Vid datum för skrivelsen finns 45 antal personer registrerade i båtkön, kön pekar på 
samtliga fyra bryggor, Garnudden, Bergvik, Barrtorp och Uttringe, således ingen specifik 
brygga. Befintliga bryggdelar skulle kunna tillskapa cirka 12-14 båtplatser.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 november 2017 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2017.

Kommunstyrelsens beslut § 114/2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens tekniska utskott att pröva 
frågan i budgetprocessen för att undersöka och, om möjligt, därefter använda 
befintliga bryggdelar till förlängning av Bergviks brygga.

2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Yrkanden och proposition
Mats Nittve (MP) yrkar bifall till motionen. Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mats Nittves (MP) yrkande 
om bifall till motionen och  finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktige beslut
1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens tekniska utskott att pröva 

frågan i budgetprocessen för att undersöka och, om möjligt, därefter använda 
befintliga bryggdelar till förlängning av Bergviks brygga.

2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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2017-12-14
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Kommunfullmäktige

                                                                                                                                          …..……….           ….……… 
                                                                                                                                          Ordf. sign.       Just. sign.

KF § 60 KS/2016:115 - 860

Svar på motion - Kommunala anslagstavlor av Mats Nittve 
(MP)

Mats Nittve (M) har väckt en motion på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
december 2016. Motionären föreslår att göra en plan för att förse alla kommundelar med 
anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett tydligt 
regelverk för användandet av anslagstavlorna.

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 15 
november 2017. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att tillstyrka motionen. För 
ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende plan, skötsel, regelverk och 
antal, avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.

Ett flertal kommuner i landet har idag kostnadsfria anslagstavlor för privatpersoner, 
föreningar och kommunen att annonsera på. Dock krävs det tydliga riktlinjer för att hålla 
ordning och struktur på anslagstavlorna. Riktlinjerna innehåller bland annat information om 
vem som får annonsera, maximal storlek på affischer, rutiner för rensning av 
anslagstavlorna med mera.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjerna skrivs av kommunikationschefen i 
samarbete med ansvarig tjänsteman på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ska 
finnas som stöd för privatpersoner, föreningar och tjänstemän. Riktlinjerna publiceras på 
salem.se där det även kommer att finnas information om vart man hittar kommunens 
anslagstavlor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

______________________

Sändlista
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KSTU § XX KS/2018:7

Lokalsamordningsgruppen minnesanteckningar

Minnesanteckningar från lokalsamordningsgruppens möte 11 januari 2018 redovisas.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.
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KSTU § XX KS/2018:3 

Projektrapporter

Redovisning av projektrapporter avseende Heliodal, Karlskronaviken, Solliden och Rönninge 
centrum.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av projektrapporterna.



Projektrapport Salems kommun 2018-02-13

Heliodal
Nuläge status
Gata/VA-utbyggnaden, sprängning , schaktning och nedlggning av VA klar, asfaltering är till stora delar klar. Asfaltering på sträckan från korsningen Uttringevägen - Tallsätravägen till och 
med jvg-tunneln asfalteras när temperaturen tillåter. Gångfartsväg i södra delen av exploateringområdet färdigställs när temperaturen tillåter. Stödmur vid Plantskolevägen mot fastigheten 
Uttringe 1:691 kommer att byggas. 
Planerad stängning av Heliodalsvägens utfart mot Uttringevägen skjuts upp, tillfällig in/utfart används till frågor om vägens förrättning avklarats.

Tidplan

Inga avvikelser från tidplan i nuläget. Allt beräknas klart inom genomförandetiden.

Ekonomi
Beviljad budget för exploateringen är 48 100 tkr, varav Gata 25 450 tkr och VA 22 350 tkr, Gata + VA => 47 800 tkr.
Vid årskiftet 2017/2018 hade 42 580 tkr fakturerats totalt. Prognos indikerar budgetöverdrag med 1 615 tkr.
.

Christina Lood: ______________________________________



Projektrapport Salems kommun 2018-02-20

Karlskronaviken
Nuläge status
Projekteringsarbete pågår via WSP och är nu i slutskede, tidigare brister i granskningshandlingar börjar klaras upp. Bristerna har påverkat tid till färdigt förfrågningsunderlag och upphandling.
Ledningssamordningsmöten med Skanova och Vattenfall pågår, förutsättningarna under byggfasen för samordning ser betydligt bättre ut jmf. Heliodal.

Arbetena kommer att delas upp i etapper
Etapp 1:
 
Trädfällning under 2017 december. 
15 april 2018 - Leverans av komplett underlag till FFU (Förfrågningsunderlag).
26 april 2018 - FFU helt klart, annons ut. Upphandling offentlig.
15 juni - tilldelning efter att KSTU fått vinnande anbud presenterat.
26 juni - avtalstecknande,detta kräver extra KSTU.
1 augusti 2018 - byggstart.

Etapp 2:
1 mars 2018 - Projekteringsstart bro.
1 maj 2018 - TRV godkänner nära-banvallen-arbetena. SFAB godkänner nära-fjärrvärmekulvert-arbetena.
15 aug 2018 - FFU helt klart, annons ut. Upphandling offentlig.
1 november 2018 - byggstart.

Avtalsfrågan med fastighetsägare till 1:772, 1:299, 1:301 är inte klar, förhandling pågår enligt tidigare KS-beslut.  Sista biten av GC-vägen ligger i vattensjukt område vilket gör den svår och dyr att anlägga, 
speciellt om den ska vara körbar. 
                                                                                
DP vann laga kraft 2017-06-02 med genomförandetid på två år. Omständigheter som GC-bro med svåra markförhållanden och intilliggande banvall samt fjärrvärmekulvert, avtalsfråga, vattensjuk mark vid 
körbar GC-väg och vattendom fr Länsstyrelsen, Lantmäteriförrättning kan medföra att mark- och anläggningsarbetena kommer att pågå efter att genomförandetiden upphör 2019-06-02. 
Omständigheterna kan påverka exploateringskostnaderna uppåt.                                                
                                                                                
        
                               
                                                                                
        

Ekonomi
Totalram 2017:                   
Kostnader     −46,754 miljoner
Intäkter           27,688 miljoner
Totalkostnad -19,066 miljoner

Christina Lood:_________________________________



Projektrapport Salems kommun 2018-02-20

Solliden
Nuläge status
Projekteringsarbete pågår via Pontarius och är nu i slutskede, tidigare brister i granskningshandlingar är nu uppklarade. De har dock påverkat tid till färdigt förfrågningsunderlag och upphandling.
Ledningssamordningsmöten med Skanova och Vattenfall pågår, förutsättningarna under byggfasen för samordning ser betydligt bättre ut jmf. Heliodal.
Tidplan
15 april 2018 - Leverans av komplett underlag till FFU (Förfrågningsunderlag)
26 april 2018 - FFU helt klart, annons ut. Upphandling offentlig.
15 juni - tilldelning efter att KSTU fått vinnande anbud presenterat.
26 juni - avtalstecknande,detta kräver extra KSTU.
1 augusti 2018 - byggstart.

DP vann laga kraft 2016-09-23 med genomförandetid på två år.  Projektet kommer att pågå efter genomförandetiden. MSB räknar med att kunna lösa logistiken i projektet trots detta.
                                                                                                                                    
Ägaren till fastigheterna fastigheterna Uttringe 1:399 och 1:393 har kontaktat Gata/VA-enheten med önskemål att kommunen ska vara behjälplig med anläggning av kvartersväg som vetter åt väst in mot 
dennes fastigheter från Vårhagavägen med stöd av "Policy för anläggande av gator som i detaljplaner är utlagda som kvartersvägar, i särskilda fall".  Denna policy med  DNR 2013.39 311, fastställdes 2013-
05-02 i kommunfullmäktige. Efter anläggandet ska kommunen enligt policyn fördela ut kostnaderna enligt andelstalen i gemensamhetsanläggningen.
Policyn anger att gemensamhetsanläggning (GA) ska vara skapad innan DP träder i laga kraft, eller att genomförandeavtal tecknats med berörda fastighetsägare innan DP trätt i laga kraft. Inget av dessa 
kriterier har uppfyllts. Sålunda faller kommunalt anläggande av denna kvartersväg utanför policyn.

Kommunen äger en fastighet, Uttringe 1:394,  i anslutning till denna kvartersväg, vilket medför att kommunen har engagemang i kvartersvägen genom andel i kommande gemensamhetsanläggning (GA). 
Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen kan således vara behjälplig vid anläggande av kvartersvägen. Detta innebär att samfällighetsföreningen, sammanslutningen av delägarna i 
gemensamhetsanläggningen, efter vägens iordningställande och till självkostnad, ersätter kommunen för dess utlägg. Därefter tillfaller drift- och underhållsansvar på samfällighetsförening 
/gemensamhetsanläggning. Arbetet att bilda GA behöver startas i närtid eftersom Lantmäteriet har lång handläggningstid, i annat fall har kommunen ingen part att ha dialog med eller fördela kostnader 
till. PEX har kontaktats för att inleda denna process.

                                                                            

Ekonomi
Totalram: 
Kostnader −34 489 miljoner 
Intäkter 15 397 miljoner 
Totalkostnad −19 091 miljoner 

I nuläget finns ej anledning att se ev överdrag. När anbud inkommit kommer ny bedömning att göras.

Christina Lood:_________________________________



Projektrapport Salems kommun 2018-02-20

Rönninge centrum
Nuläge status
Pumpstation Stationsvägen/Dånviksvägen färdigbyggd. Ny gångbana, kantstensparkeringar och återvinningstation (ÅV) vid Dånviksvägen och Stationsvägen => klart under våren.
Vattenfall har påtalats åtskilliga gånger om nya transformatorstationen. Elskåp på torget; arbetena har avstannat efter att Bogfelts förlorat upphandling av belysningstjänster. Annan aktör kontaktas för 
fortsättning.
Konst i rondell, fågel på pinne: Invigd november 2017.
Konst på torget: Clas Asker, projektledare, Åsa-Victoria Wihlborg, SMÅAS representant, Elin Samuelsson landskapsarkitekt åt Salem har dialog om detta, KoF får återkoppling löpande. 

Tre informationsmöten om vad som händer vid Rönninge centrum med berörda företagare/affärsidkare i Rönninge Centrum har hållits sista halvåret i syfte att dela aktuellt läge för, ta in synpunkter från 
berörda. Intresset att delta har varit lågt, Gatuenheten har då valt att besöka berörda direkt.
- Onsdag den 24 maj 2017
- Måndag den 9 oktober 2017
- Fredag den 24 november 2017

Cykelhus på torget, beslut om utförande har tagits i KSTU. Ansökan om bygglov inlämnat 5 februari. 

December 2017: Programhandling har tagits fram för att beskriva torgets slutliga utförande.

Januari 2018: Informationsmöte om "Programhandling Rönninge Torg" med berörda företagare/affärsidkare, fastighetsägare, SMÅA samt BRF Eken hölls.
Följande intryck mottogs under informationsmötet:
-Ett positivt mottagande av programhandlingen
-Viss oro för transporter
-Visst missnöje med parkeringsituationen
-Viss oro för sviktande kundunderlag

Programhandlingen har gått ut för yttrande till Salems politiska partier samt berörda företagare/affärsidkare, fastighetsägare, SMÅA och BRF Eken.
Separat tjänsteskrivelse beskriver yttrandesvaren.

KSTU har 2018-01-24  gett MSB i uppdrag att utreda möjlighet till offentlig toalett vid torget.
- 2015-12-09 i KSTU fördes dialog om offentlig toalett efter påstötning av Isak Can om många besökare vid restaurantens toalett. KSTUs beslut: Kommunstyrelsens tekniska utskott har fört diskussion 
avseende offentlig toalett, Rönninge centrum. 
- Idag finns offentlig toalett i Rönninge Bistro Bar, Isak Cans restaurant. Kommunen hyr denna toalett för 2400 kr/månad.
- Dialog har förts med SMÅA att ev. bygga offentlig toalett i Torghuset, inga beslut eller överenskommelser har tagits dock.
- Det kan ev.gå att bygga offentlig toalett i anslutning till cykelstallet.
- Det kan ev.gå att bygga offentlig toalett under trappa på Torghusets gavel mot gångtunneln.

Tidplan
Torget byggs klart efter SMÅAs byggnation av Torghuset, för att undvika skador på våra nya ytor. Projektering startar direkt när programhandlingen godkänts.
2019-06 beräknas allt klart. 

SMÅA: Ändrat antal lgh påverkar antal p-platser, parkeringsdäck kommer att byggas. Tilläggsavtal med SMÅA  säger bl.a. att slutbesked ges inte för Torghuset om inte P-däcket byggs.
BRF Trädgårdslunden - Markarbetena pågår, stomresning pågår, inflyttning maj-okt 2018. 
Torghuset - SMÅA har lämnat in bygglovshandlingar
BRF Flädern/Centralhuset - SMÅA har lämnat in bygglovshandlingar



Torget byggs klart efter SMÅAs byggnation av Torghuset, för att undvika skador på våra nya ytor. Projektering startar direkt när programhandlingen godkänts.
2019-06 beräknas allt klart. 

SMÅA: Ändrat antal lgh påverkar antal p-platser, parkeringsdäck kommer att byggas. Tilläggsavtal med SMÅA  säger bl.a. att slutbesked ges inte för Torghuset om inte P-däcket byggs.
BRF Trädgårdslunden - Markarbetena pågår, stomresning pågår, inflyttning maj-okt 2018. 
Torghuset - SMÅA har lämnat in bygglovshandlingar
BRF Flädern/Centralhuset - SMÅA har lämnat in bygglovshandlingar

Ekonomi
Totalram: 
Kostnader −34,125 miljoner 
Intäkter 22,535 miljoner 
Totalkostnad -11,590 miljoner 

I nuläget finns ej anledning att se ev överdrag.Christina Lood:_________________________________



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-02-21

1 av 1

Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § XX KS/2018:4

Ärendebalanslista

Ärendebalanslistan är uppdaterad.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tekniska utskott har tagit del av ärendebalanslistan.



ÄRENDEBALANSLISTA KSTU 2018
Dnr Handläggare/Enhet: Ärende: Status Anteckning:
KS/2017:305 Upphandling av parkeringsövervakning Till KSTU 2018-03-28
KS/2017:207 Motion Utredning ringbusslinje i Rönninge Till KSTU 2018-03-28
KS/2017:324 Remiss Vattenmyndigheternas samråd Till KSTU 2018-03-28
KS/2017:208 Motion Riktlinjer för belysning (RÖP) Ska tas på KF i maj Till KSTU 2018-03-28
KS/2017:330 Motion Solpaneler på ishallen (MP) Fastighet. Ska tas på KF i juni Till KSTU 2018 maj (senast)

Korrigering av VA-anläggningstaxa ("avtalad tid") Till KSTU 2018 maj/juni
Upphandling Driftjour Till KSTU 2018

Filip Tilja Underhållsplan Till KSTU 2018

Anders Ramqvist Huvudleder och väjningsplikt Till KSTU 2018

Kodsystem:
Vilande
Pågående
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KSTU § XX

Information från ÅF: Gestaltning av skola Fågelsången

Muntlig information från ÅF angående gestaltning av skola Fågelsången.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.


