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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

2016-11-14 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 

Tid Torsdagen den 24 november 2016 kl. 16.00 (Obs tid!) 

Plats Södertälje stadshus, Campusgatan 26, sal Harmoni 

Sekreterare Åsa Lindgren  

Ordförande Anna Bohman Enmalm (S) 

 

Ärenden 

1. Protokollets justering 

2. Fastställande av dagordning 

3. Allmänhetens frågestund 

Informationsärenden 

4. Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr: KFN 16/04 

5. Sommarlovsaktiviteter, rapport 2016 samt förslag inför 2017 

Underlag 

MUCF, Ansökningar Slutrapport, Bidrag till sommarlovsaktiviteter 2016 

Beslutsärenden 

6. Översyn av nämndreglemente 

Dnr: KFN 16/51 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor daterad 2016-10-21 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, utgåva oktober 2016 
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7. Verksamhetsbidrag Assyriska FF 

Dnr: KFN 16/35 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidskontoret daterad 2016-10-14 

8. Svar på brev till kultur- och fritidsnämnden angående lokaler för 

Museiföreningen ångfartyget Ejdern 

Dnr: KFN 16/48 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidskontoret daterad 2016-11-10 

Museiföreningen ångfartyget Ejdern, skrivelse daterad 2016-09-20 

9. Sammanträdesplan 2017 

Dnr: KFN 16/52 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidskontoret daterad 2016-10-31 

10. Yttrande över motion från Beata Kuniewicz (SD) och Tommy Hansson 

(SD), Nattvandring för ett tryggare Södertälje” 

Dnr: KFN 16/30 

Beslutsunderlag 

Social- och omsorgs/Kultur och fritidskontorets tjänsteskrivelse motion ”Nattvandring för ett 
tryggare Södertälje” daterad 2016-10-10 

Kontorens yttrande ”Nattvandring för ett tryggare Södertälje” daterad 2016-10-10 

Motion av Beata Kuniewicz och Tommy Hansson (båda SD), daterad 2016-05-20, 
”nattvandring för ett tryggare Södertälje” 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2016-06-16, § 75 

11. Samråd om detaljplan för Tvetaberg 5:1 m.fl. (Stadan och Nabben), 

Södertälje 

Dnr: KFN 16/57 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur – och fritidskontoret daterad 2016-11-08 

Planhandlingar från samhällsbyggnadskontoret, sbk dnr 2012-01587-214 

12. Internkontroll- rapportering av kommungemensamma rutiner där 
underlag tas fram av varje nämnd 

Dnr: KFN 16/58 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidkontoret daterad 2016-11-09 
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Bilaga 1: Intern kontrollplan för att vi söker berättigade riktade statsbidrag 2016- granskning 
Bilaga 2: Internkontroll för dokument- och ärendehantering 2016 

13. Nämndbeslutade investeringar per november 2016 

Dnr: KFN 16/43 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidskontoret daterad 2016-11-10 

Nämndbeslutade investeringar, sammanställning 2016 uppdaterad 10 november. 

14. Anmälan av protokoll och skrivelser 

Dnr: 16/03 

15. Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr: 16/02 

16. Rapporter/nämnden informerar 

Dnr: 16/04 

17. Övriga frågor 

 

 
 
 
Anna Bohman Enmalm 
Ordförande 
Kultur- och fritidsnämnden 
Telefon (direkt): 08-523 069 37 
E-post: anna.bohman@sodertalje.se 

Åsa Lindgren 
Sekreterare 
Telefon (direkt): 08-523 069 91 
asa.a.lindgren@sodertalje.se 
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SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING 

Utgåva februari oktober 201612                                                                         

3:32 

REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. 

 

 
Verksamhetsområde 

 

§ 1 

 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är kultur-, fritids- och idrottsverksam-

het. Vissa av dessa uppgifter, t ex kommundelsbibliotek, fritidsgårdar och idrottsanlägg-

ningar, handhas i stället av kommundelsnämnderna där sådana finns, enligt vad som 

framgår av kommundelsnämndernas reglemente. 

 

Nämnden skall särskilt beakta barns och ungdomars behov och därför samarbeta med 

skolorna och individ- och familjeomsorgen. Nämnden skall också aktivt främja möten 

mellan olika kulturer. 

 

Nämnden svarar för planering och drift av verksamheter i kommunal regi, exempelvis 

Kulturskolan, stadsbiblioteket (inklusive filial i Hovsjö), Torekällberget, Konsthallen, 

programverksamhet, fritidsgårdar och, kommungemensamma idrottsanläggningar och 

Ungdomens hus. Nämnden anordnar också fritidsverksamhet för handikappadepersoner 

med funktionsnedsättning.  

Nämnden kan vidare lämna stöd till verksamheter som drivs av annan än kommunen.  

 

Nämnden lämnar bidrag till föreningar och studieförbund enligt kommunens generella 

regler. Nämnden kan också ge särskilda föreningsbidrag för ändamål inom nämndens 

verksamhetsområde. 

 

Nämnden har hand om bokning för uthyrning till föreningar och  föreningar m flenskilda 

för fritidsändamål av lokaler och anläggningar som annars disponeras av 

utbildningsnämnden. Bokningen avser också lokaler och anläggningar som disponeras 

av kommundelsnämnd och behöver användas för matcher i seriesystem. 

 

Nämnden handlägger ärenden om kommunal tillståndsgivning enligt lotterilagen. 

 

§ 2 

 

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att den interna kontrollen 

är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när nämnden har överlämnat en kommunal uppgift till någon annan. 

Det som sagts i detta stycke framgår också av 6 kap 7 § kommunallagen. 
 



 

Nämnden skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

De förtroendevalda i nämnden bör särskilt ägna sig åt frågor som rör verksamhetens 

mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

 

Nämnden får inom sitt verksamhetsområde fastställa avgifter av mindre ekonomisk 

betydelse, såsom avgifter vid idrotts- och friluftsanläggningar, entréavgifter och 

liknande avgifter. 

 

Nämnden skall samverka med kommundelsnämnderna för att främja att kommunens 

kultur- och fritidsverksamheter utvecklas och får en likvärdig standard i hela 

kommunen. 

 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom 

nämndens verksamhetsområde, i vilkaet personalfrågor inte ingår. Nämnden får också 

inom sitt verksamhetsområde ingå förlikning eller på annat sätt avstå från ekonomiska 

anspråk. Dock får nämnden i ärenden om skuldsanering, företagsrekonstruktion och 

konkurs inte förfoga över kommunens inställning.  

 

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet 

och förfogar över.  

 

Nämndens inhyrning av lokaler skall gå genom Telge Fastigheter AB.  

 

Enligt livsmedelslagstiftningen är nämnd som bedriver måltidsverksamhet livsmedels-

företagare och därmed ansvarig för att kraven i lagstiftningen uppfylls.  

 

Nämnden ska tillse att behöriga att teckna kommunens firma utses inom nämndens 

ansvarsområde.  
 

 

Sammansättning 

 

§ 3 

 

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare, valda för tid som sammanfaller 

med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter. 
 

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av kommunfullmäktige 

att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter. 
 

 

Ersättare för ordföranden 

 

§ 4  
 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande 

tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 

ordföranden har utsetts. 



 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

 
Tidpunkt för sammanträden 

 

§ 5 

 

Av 6 kap 18 § kommunallagen framgår att nämnden bestämmer tid och plats för sina 

sammanträden och samt att sammanträden även skall hållas också om minst en tredjedel 

av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.  

 

 
Kallelse 

 

§ 6 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

 

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Den skall tillställas ledamöter och ersättare så att den kan beräknas vara dessa tillhanda 

senast sju dagar före sammanträdesdagen.  

 

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 

kallelsen. 

 

I undantagsfall kan nämnden godkänna kallelsen trots att den sänts ut senare än vad som 

ovan föreskrivits eller på annat sätt inte uppfyller kraven i denna paragraf. 

 

Föredragningslista fastställs av nämnden vid sammanträdets början. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till 

åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

 
Inkallande av ersättare 

 

§ 7 

 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 

skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd som har 

till uppgift att kalla ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som 

inte redan kallats in. 
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Ersättarnas tjänstgöring 

 

§ 8 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Om ersättarna inte är utsedda genom proportionellt val, skall de tjänstgöra enligt den 

turordning som fullmäktige bestämt mellan dem. 

 

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om styrke-

balansen mellan partierna därigenom har påverkats, återställs eller förbättras den genom 

att en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde får träda in i stället för en 

ersättare som kommer längre ner i ordningen. Det som sagts om en ersättare som 

inställer sig gäller också för en ersättare som blir tillgänglig att tjänstgöra därför att den 

han tjänstgör för har återinträtt. 

 

§ 9 

 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 

får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 

 

§ 10 

 

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att delta i överläggningarna men 

inte i besluten. 

 

 
Närvaro av tjänstemän och andra utomstående 

 

§ 11 

 

I 6 kap 19 och 19a §§ kommunallagen finns bestämmelser om utomståendes närvaro vid 

sammanträdena. Kommunfullmäktige ger Nnämnden rätt attfår besluta att dess 

sammanträ-den skall vara offentliga. I kommunallagen finns också bestämmelser om 

närvarorätt för personalföreträdare. 

 

Om inte nämnden beslutar annat skall ärenden föredras inför nämnden av kultur- och 

fritidskontorets chef, av den som denne utser eller av stadsdirektören. 
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Protokollsjustering, reservationer och särskilda yttranden 

 

§ 12 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen 

bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 13 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, skall ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen skall lämnas innan 

protokollet justeras. 

 

§ 14  

 

Ersättare som är närvarande utan att tjänstgöra har rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Ett sådant särskilt yttrande skall lämnas innan protokollet justeras. Även 

ledamöter och tjänstgörande ersättare kan avge särskilt yttrande som en röstförklaring. 

 

 
Delgivning, administrativa organ m m 

 

§ 15 

 

Behörig att motta delgivning på nämndens vägnar är, förutom ordföranden, kultur- och 

fritidskontorets chef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

 

§ 16  

 

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden skall undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande, och kontrasigneras av kultur- 

och fritidskontorets chef eller annan anställd som nämnden utsett. 

 

§ 17 

 

I 15 kap sekretesslagen finns bestämmelser om diarieföring av allmänna handlingar. 

 

§ 178 

 

Kommunstyrelsen tillhandahåller personal till nämnden i form av 

kommunförvaltningens kultur- och fritidskontor, som också innehåller 

verksamhetspersonalen. Kontoret och dess chef har ett särskilt ansvar gentemot 

nämnden för beredning och verkställighet. 

 

 

_______________________  

 

Formaterat: Teckensnitt:Fet



 

 

 

 

Kommunfullmäktige har den 25 september 2000, § 262[ange nytt datum och besluts§], 

antagit detta reglemente att gälla fr o m den 1 oktober 2000[ange datum].  

 

Kommunfullmäktige har vid följande tillfällen beslutat om ändringar i reglementet 

 

[ange nytt datum och besluts§] 

14 december 2000, § 340  

26 mars 2001, § 53, med verkan fr o m 1 april 2001 

24 november 2003, § 276, med verkan fr o m den 1 januari 2004  

19 februari 2004, § 6 

22 november 2004, § 188  

19 december 2005, § 218 

30 januari 2006, § 8 

17 december 2009, § 221  

28 november 2011, § 308 

Ändringarna har införts ovan. 
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YTTRANDE 

2016-10-10 

Social- och omsorgskontoret  

Kultur och fritidskontoret 

Socialnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

Yttrande: Motionssvar "Nattvandring för ett tryggare 
Södertälje" 

Dnr: SN 16/40, KFN 16/30 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har, den 2 februari 2016, väckt en motion till kommunfullmäktige. 

Förslaget är att kommunstyrelsen ger i uppdrag till socialnämnden, utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden att utreda möjligheten att få igång en grupp som i samarbete med 

olika organisationer utökar antalet uppdrag för nattvandrare samt att politiker verksamma inom 

kommunen blir förebilder för alla kommuninvånare genom att ställa upp för 

nattvandringsarbete.  

I nuläget bedrivs nattvandringsverksamhet i kommunens regi av kultur- och fritidskontoret i 

samarbete med samhällsbyggnadskontoret, social- och omsorgskontorets fältverksamhet i 

fortlöpande dialog med säkerhetsavdelningen och polisen. Kommunens nattvandringar görs i 

stadsdelarna Geneta, Lina, Ronna och Brunnsäng i samarbete med ideella föreningar sju 

månader om året, maj till november. Det finns även lokala nattvandringinitiativ i Hovsjö, Järna 

och Hölö. Utbildningskontoret har svarat i ett yttrande daterat 2016-05-20 att utifrån 

utbildningskontorets uppdrag ses inte nattvandringsverksamhet av den karaktären som kontoret 

kan driva eller ansvara för.  

Ärendet 

Sverigedemokraterna har, den 2 februari 2016, väckt en motion till kommunfullmäktige. 

Förslaget är att kommunstyrelsen ger i uppdrag till socialnämnden, utbildningsnämnden och 

kultur och fritidsnämnden att utreda möjligheten att få igång en grupp som i samarbete med 

olika organisationer utökar antalet uppdrag för nattvandrare samt att politiker verksamma inom 

kommunen blir förebilder för alla kommuninvånare genom att ställa upp för 

nattvandringsarbete.  

Nattvandring är ett viktigt inslag i det trygghetsarbete som pågår i Södertälje. Verksamheten är 

enligt brottsförebyggande rådet en konkret förbyggande åtgärd med positiva effekter på kort och 

lång sikt. Det finns upparbetade former för samverkan för nattvandringen som sker i 

kommunens regi. Kommunens egen nattvandringsverksamhet bedrivs i samverkan med kultur- 

och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret och social- och omsorgskontoret. Samverkan 

sker i kontinuerlig dialog med polisen och säkerhetsavdelningen som gör bedömningen om var 

nattvandringen ska ske.  

I dagsläget sker nattvandring i stadsdelarna Geneta, Lina, Ronna och Brunnsäng. kultur- och 

fritidskontorets nattvandringskoordinator fördelar nattvandringställfällen på 11 lokala 
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föreningar. Vid varje tillfälle betalas 1000 kr till den förening som genomför nattvandringen.  

Information och dialog om kommande nattvandringar som vanligtvis sker under fredag och 

lördagkvällar, kommuniceras med social- och omsorgskontorets fältverksamhet. Nattvandring 

kan också ske vid andra speciella tillfällen när så bedöms i samverkansgruppen 

Samhällsbyggnadskontoret finanserar delar av nattvandringsverksamheten med 200 tkr årligen 

då det ingår i uppdraget att även notera brister i den yttre miljön som bör åtgärdas. Kommunens 

nattvandringsverksamhets totala budget är 250 tkr per år vilket är den totala kostnaden som 

betalas ut till föreningarna. Kultur- och fritidskontorets nattvandrings koordinator funktionen 

ingår i föreningskonsulentens ordinarie arbetsuppgifter.  

Kommunens fältverksamhet ingår i socialtjänstens öppenvård och inriktar sig främst på ett 

relations- och trygghetsskapande arbete bland Södertäljes tonåringar. Kommunens fältare 

arbetar till viss del kvällstid och besöker platser och miljöer som tonåringar dras till och vistas i 

och där positiv vuxennärvaro ofta saknas. Nattvandring och fältverksamheten har likande 

uppdrag och arbetar med att skapa ett tryggare Södertälje genom ökad vuxennärvaro på 

kvällstid. Nattvandringsverksamheten är möjlig att utöka till flera bostadsområden där 

vuxennärvaro har positiv och trygghetsskapande effekt. 

 

 

 

Handläggare: Marlen Eskander   Susanne Bergström 

Utredare      Föreningskoordinator 

Enheten för utredning och utveckling/Staben  Kultur och fritidskontoret 

Telefon (direkt): 08-523 028 45   Telefon: 08- 523 010 48 

E-post: marlen.eskander@sodertalje.se  E-post: susanne.bergstrom@sodertalje.se  

mailto:marlen.eskander@sodertalje.se
mailto:susanne.bergstrom@sodertalje.se
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BREV 
2016-10-24 | Dnr: 2012-01587-214 

Detaljplan för Tvetaberg 5:1 m.fl. (Stadan och Nabben) 

Södertälje 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 
 
Inbjudan till samråd om detaljplan för Tvetaberg 5:1 m.fl. (Stadan 
och Nabben 
enligt 5 kap PBL 2010:900 i dess lydelse från och med 2015-01-01 
 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för bostäder inom Tvetaberg 5:1 m.fl. 
 
Du/ni som får det här brevet är antingen en berörd sakägare (exempelvis fastighetsägare inom 
eller i anslutning till planområdet) eller remissinstans. 
 
Förslaget finns uppsatt på följande platser fram till och med den 23 november 2016 i 
Stadshuset, Campusgatan 26 (under ordinarie öppettider). Alternativt så kan man hitta förslaget 
på kommunenes webbplats, http://www.sodertalje.se/stadan_nabben 
 
Planprocess för ärendet 
Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag, PBL, (2010:900) att gälla. Enligt de 
övergångsbestämmelser som finns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum 
göras efter det regelverk som finns i den äldre plan- och bygglagen (1987:10). 
Detaljplaneprocessen kan ske genom utökat-, standard eller begränsat standardförfarande. Valet 
av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet och regleras av PBL 5 kap. 

 

 
Planprocessen 
 
Samrådet är det första av två tillfällen då allmänhet, sakägare och remissinstanser kan lämna 
synpunkter på förslaget. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter under plansamråd eller 
granskning kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sodertalje.se/Bovieran
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Det går att skicka efter kopior av handlingarna genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret 
antingen via mail sbk.plan@sodertalje.se eller telefon 08-523 010 00 (kommunens växel). 
 
Eventuella synpunkter på förslaget lämnas med brev eller e-post och ska senast den 23 
november 2016 ha inkommit till: 
 
 
 
Postadress 
Södertälje kommun 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planenheten 
151 89 Södertälje 
 
E-postadress 
sbk.plan@sodertalje.se 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Jenny Åberg 
Planarkitekt 
Plan- och Bygglovenheten 
Telefon (direkt): 08-523 013 07 
E-post: jenny.aberg@sodertalje.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sbk.plan@sodertalje.se
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Samrådskrets 
Sakägare enligt fastighetsförteckning 
Berörda sakägare är de som bor eller äger fastigheter, servitut eller liknande inom eller i direkt 
anslutning till planområdet. De personer och organisationer som har fått denna information räknas som 
sakägare i det här ärendet. Fastighetsägare ansvarar för att informera eventuella hyresgäster. 
 

- Tvetaberg 4:1 - Tvetaberg 9:5 

- Tvetaberg 4:4 - Tvetaberg 9:6 

- Tvetaberg 4:10 - Tvetaberg 9:7 

- Tvetaberg 4:14 - Tvetaberg 10:1 

- Tvetaberg 5:1 - Tvetaberg 10:2 

- Tvetaberg 6:1 - Tvetaberg 10:3 

- Tvetaberg 7:1 - Tvetaberg 10:4 

- Tvetaberg 7:2 - Tvetaberg 10:5 

- Tvetaberg 7:3 - Tvetaberg 10:6 

- Tvetaberg 7:4 - Tvetaberg 10:7 

- Tvetaberg 7:5 - Tvetaberg 12:1 

- Tvetaberg 8:1 - Tvetaberg 12:2 

- Tvetaberg 8:2 - Tvetaberg 12:5 

- Tvetaberg 8:3 - Tvetaberg S:1 

- Tvetaberg 8:4 - Tvetaberg S:3 

- Tvetaberg 9:1 - Lerhaga 1:4 

- Tvetaberg 9:2 - Lerhaga 2:1 

- Tvetaberg  9:3 - Lerhaga 4:1 

- Tvetaberg 9:4 - Lerhaga 6:1 
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Remissintanser 

- Länsstyrelsen i Stockholm 

- Kommunala lantmäterimyndigheten i 

Södertälje 

- Kultur- och fritidsnämnden 

- Miljönämnden 

- Socialnämnden 

- Arbetslivsnämnden 

- Tekniska nämnden 

- Utbildningsnämnden 

- Telge Nät AB 

- Södertörns Brandförsvarsförbund 

- Kommunala Handikapprådet 

- Kommunala Pensionärsrådet 

- Kommunala Ungdomsrådet 

- Trafikverket 

- Telge Återvinning AB 

- TeliaSonera 

- SL 
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INLEDNING

Vad är kommunal planering?
Kommunen är ansvarig för att det fi nns en övergripande planering som beskriver hur mark- och 
vattenområden inom kommunen är tänkt att användas. Genom en detaljplan prövar kommu-
nen mark- eller vattenområdets lämplighet för avsett ändamål. I detaljplaner som är juridiskt 
bindande, tillämpas miljöbalken samt plan- och bygglagen. 

De olika processerna
Den 2 maj 2011 började en ny plan- och bygglag, PBL, (2010:900) att gälla. Enligt de övergångs-
bestämmelser som fi nns i lagen ska planärenden som påbörjades innan detta datum göras efter 
det regelverk som fi nns i den äldre plan- och bygglagen (1987:10).

Detaljplaneprocessen kan ske genom utökat-, standard eller begränsat standardförfarande. Va-
let av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet och regleras av PBL 5 kap.

Begränsat standardförfarande (tidigare enkelt planförfarande): samråd, antagande, laga kraft. 
Begränsat standardförfarande kan tillämpas när:

- planens förutsättningar för standardförfarandet är uppfyllda                                                                     
- planförslaget godkänns av samrådskretsen

Standardförfarande: samråd, (underrättelse), granskning, (granskningsutlåtande), antagande, 
Standardförfarande kan tillämpas när:

- planen är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande                                                                   
- planen inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse                                     
- planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Utökat förfarande: kungörelse, samråd, (samrådsredogörelse), (underrättelse), granskning, 
(granskningsutlåtande) antagande, laga kraft

Utökat förfarande ska tillämpas när: 

- planen inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande
- planen är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
- planen antas medföra en betydande miljöpåverkan

Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, utarbetar man 
med hjälp av den insamlade informationen fram ett planprogram som ska ange hur området 
skulle kunna användas. Programmet skickas därefter ut på samråd till de sakägare, boende och 
myndigheter som berörs. Detalj¬planen ställs ut vid samråd och granskning, då kommunen 
samlar in synpunkter från berörda sakägare och myndigheter.
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Aktuell detaljplan upprättas enligt nya plan- och bygglagen genom standardförfarande. 

Efter varje skede i planprocessen behandlas planen politiskt i berörd nämnd (stadsbyggnads-
nämnd eller kommundelsnämnd).

Handlingar

Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. Till planen hör dess-
utom:
• denna planbeskrivning
• grundkarta
• fastighetsförteckning

Övrigt planeringsunderlag

• Avloppsutredning, Stadan och Nabben, Norconsult 2016-06-10

• Dagvattenutredning till detaljplan, Stadan och Nabben, Norconsult 2016-06-10

• PM- Lösningar för dricks- och spillvatten för Stadan och Nabben, Södertälje,

  Norconsult 2016-06-10

• Markteknisk undersökningsrapport, Stadan, Södertälje kommun, Bjerking, 2016-04-19

• PM- Geoteknik, Stadan, Södertälje kommun, Bjerking, 2016-05-03

    Denna detaljplan påbörjades efter 1:a januari 2015 och kommer därför 
    följa plan- och bygglagen 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari 2015.
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Planens syfte och huvuddrag

Områdena ligger söder om sjön Måsnaren. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utbyggnad 
och anslutning till VA-nätet. Området har fritidsbebyggelse som har blivit åretruntboende. 
Antalet folkbokförda i Stadan och i Nabben har de senaste åren ökat. Intresset för att söka 
bygglov i området bedöms vara ökande. 
Detaljplanen ska möjliggöra för utbyggnad och anslutning till VA-nätet samt se över möjligheten 
för större byggrätter. Större byggrätter ger utökad möjlighet till permanentboende. 
I och med planen ska även möjligheterna för upprustning av Stadanvägen ses över och friköp av 
arrendetomterna i Stadan. Detaljplanen syftar även på att möjliggöra för bredband, telenät och 
vid behov nya elledningar. 

Miljöpåverkan

Allmänt
Planområdet är sedan tidigare planlagt för fritidhusområde men har under en längre tid genom-
gått en omvandling till åretruntboende.
Detaljplanen kommer möjliggöra för vatten- och avloppsanslutning samt större byggrätter.
Målet med detaljplanen är att dess genomföranden ska bidra med att minska miljöpåverkan på 
omgivningen. Måsnaren är idag övergöd och belastas av många föroreningar.

Miljökvalitetsnormer för luft 
Planområdet är ett omvandlingsområde. Bedömningen är att den trafi kökning som perma-
nentboende i området kan bidra med inte kommer påverka miljökvalitetsnormerna inom 
planområdet.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Måsnaren är utpekas som en vattenförekomst enligt Vattendirektivet. I vattenförekomsten Mås-
naren  ingår i Bränningåns delavrinningsområde samt Östersjönkustens huvudavrinningsom-
råde.

Vattenmyndigheten i Norra Östersjön har angett Måsnarens status som otillfredsställande eko-
logisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). År 2009 klassades sjöns ekologiska 
status som måttlig men har sedan dess försämrats. 
Miljökvalitetsnormen är för sjön satt till god ekologisk status till år 2021, på grund av övergöd-
ning så har tidsfristen förlängts.
Bränningerån har måttlig ekologisk status och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Den var 
år 2009 otillfredsställande men har sedan dess förbättrats. Kvalitetskraven för Bränningeån är 
god ekologisk status till 2021. Tidsfristen har förlängts på grund av övergödning och kontinui-
tetsproblem.
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB
Detaljplanens genomförande anses vara förenligt med 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken då området 
redan är ianspråktaget för en form av bostadsbebyggelse.
Inga miljökvalitetsnormer beräknas heller överskridas inom området till följd av genomföran-
det varav planen också anses vara förenligt med 5 kapitlet i Miljöbalken.

Behovsbedömning
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4
till MKB förordningen. En miljöbedömning behöver därför inte utföras.
Detaljplanen avser främst att möjliggöra för hållbar vatten- och avloppsanslutning. Fritidshu-
sens byggrätter kommer i planen även ses över.
Om VA-situationen löses så kan utsläppen av fosfor och kväve minskas, vilket kan i sin tur för-
bättra möjligheterna att uppnå och bibehålla miljökvalitetsnormer för Måsnaren och 
Bränningeån. En sammanfattning av konsekvenserna för miljö och hälsa konstaterar att risker-
na minskar tack vare förbättrad VA-lösning.
Påverkan på landskapsbilden anses bli liten eftersom planområdet redan är byggt men bilbe-
roendet i området kvarstår och vid ytterligare permanentboende kan även trafi kmängden öka. 
Detta bedöms dock inte medföra behov av miljökonsekvensbeskrivning.

Plandata

Lägesbestämning och areal
Planområdet ligger i Tvetaområdet i södra Södertälje, söder om sjön Måsnaren och väster om 
Tvetavägen. Området nås genom Stadanvägen som är anslutet till Tvetanvägen.
Arean för planområdet är ca 30 hektar.

Markägoförhållanden
Planområdet består av 75 bostäder i Tvetaberg. I detaljplanen är Tvetaberg indelat i två områ-
den; Stadan och Nabben. I Stadan fi nns det 52 stycken arrendetomter som ägs av kommunen. I 
Nabben är marken privat ägd och har 23 fastigheter.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Åretruntboende i fritidshus har blivit vanligt förekommande i Sveriges kommuner och där 
bland annat i Södertälje. Samtidigt som tillgången på fritidshus möter efterfrågan på småhus, 
ökar kraven på olika typer av service och infrastruktur (bland annat gator , vatten och avlopp 
med mera).
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Vid permanent boende ökar belastningen på avloppsanläggningarna som fi nns i fritidshusom-
råden då dessa endast är byggda för fritidshusboende. Ökar belastningen så ökar även risken 
för utsläpp. På grund av risken för utsläpp så ska de omvandlingsområden som ligger nära vik-
tiga ytvattentäkter prioriteras i Södertäljes kommunen arbete. I många fritidshusområden som 
permanentas, pågår en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för att komma till rätta med 
miljöproblem. 

Syftet med detaljplanen är att förbättra förutsättningarna för permanentboende och planlägga 
området med kommunalt vatten och avlopp, vilket ligger i linje med Södertäljes översiksplan, 
Framtid Södertälje, från 2013. Just området Stadan och Nabben nämns inte i översiktsplanen 
med namn men områden med bebyggelse som har fritidshus ingår i översiktsplanen. 

Program för planområdet
Det fi nns inget program framtaget för planområdet.

Detaljplan

Området har tre gällande detaljplaner 0181K-304C, 0181K-309C och 0181K-P1002B
Detaljplanen för Stadan (0181K-309C.) är planlagt för bostadsändamål; sportstugor och vann 
laga kraft 1956. Detaljplanen för Nabben (0181K-304C) är planlagt för fritidsbebyggelse och vann 
laga kraft år 1951. Den tredje detaljplanen, 0181K-P1002B, vann laga kraft 19991 och är planlagt 
för vandrarhem och motionsanläggning.

Strandskydd

Strandskydd har som syfte att trygga allmänhetens tillgång till strandområdena samt bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv.

I planområdet för Stadan och Nabben är strandskyddet sedan tidigare upphävt. Strandskyddet 
återinträder automatiskt när underliggande detaljplan ersätts av en ny detaljplan, varför en ny 
prövning att upphäva strandskyddet måste göras. 

Som särskilt skäl enligt Miljöbalken kap 7, 18 c § p1 framhålls följande:
- Marken i planområdet är redan ianspråktagit med befi ntlig bebyggelse/bostäder på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Strandskyddet upphävs för 
kvartersmarken och allmän gata.
- Djur-och växtlivet påverkas inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till 
strandområden kommer inte försämras på kort eller lång sikt.

Kommunala beslut i övrigt
Stadsbyggnadsnämnden tog 2015-03-24 § 53 beslut om planuppdrag och plansamråd för Sta-
dan och Nabben.  
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Vy mot skogen

Vy mot Måsnaren

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG

Naturmark och Friytor

Terräng och vegetation

Planområdet ligger i ett kuperat landskap och gränsar till sjön Måsnaren och skogsmark med 
barr- och lövträd.
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Markbeskaff enhet

Geotekniska förhållanden och jordarter

Planområdet består till stora delar (enligt SGU:s jordartskarta) av lera, morän och sand. Bjerking 
har genomfört en geoteknisk undersökning, PM Geoteknik, Stadan, Södertälje kommun 2016-
05-03. 
Enligt den har området jordlagren som är av torrskorpslera och/eller lera på friktionsjord på 
berg. Lera är en jordart med dålig infi ltration. 

Friktionsjorden består av sand, grus och morän med inslag av silt. Undersökta punkter i plan-
området visar att djup till berg varierar mellan ca 0,5 till 8 meter under markytan.
Mera om de geotekniska förhållandena går att läsa om i rapporterna PM Geoteknik samt i Mark-
teknisk undersökningsrapport, Stadan, Södertälje kommun,, 2016-04-19.

Radon

Planområdet ligger inom låg- samt normalriskområde för radon. (Markradonkarta 2010)

Jordartskarta
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Lek och rekreation

Tveta spåren är Södertäljes största motionsanläggning och är öppet dygnet runt. Motionsom-
rådet kan erbjuda fem sträckor. Avstånden är en och en halv, två och en halv, fem, sju och 10 
kilometer. Under vintern är det, om snö fi nns, möjligt att åka skidor i. Intill motionsområdet 
fi nns parkeringsmöjligheter. Motionsområdet fi nns sydväst om planområdet. I området fi nns 
även ett vandrarhem.
Vid strandområdet fi nns en öppen yta för lek och aktiviteter.

Delar av Tveta friluftsgård

Tveta vandrarhem
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Risk för höga vattenstånd

Planområdet är  placerat vid sjön Måsnaren. Fastigheterna på Vårstigen närmast sjön har vid 
några incidenter fått översvämning på tomterna.

Översvämning intill sjön Måsnaren, bilden är tagen i planområdet under marsmånad 2015

Off entlig och kommersiell service

Inom planområdet fi nns det ingen off entlig eller kommersiell service. Närmaste utbudet fi nns i 
centrumet i stadsdelen Hovsjö, ca 5 kilometer norr om planområdet. Stadan och Nabben är inte 
planlagt för grundskola och närmaste ligger i Hovsjö. 

Fornlämningar
Inga fornlämningar är hittills funna inom planområdet.

Bebyggelseområden
Befi ntlig och ny bebyggelse

Många av husen i planområdet bebos nu permanent och områdets karaktär är fortfarande till 
stora delar fritidshusområde med små bostadshus på stora tomter.  Husen har en varierad stor-
lek, form och fasadfärg.
Detaljplanen ska se över möjligheten för större byggrätter. Större byggrätter i hela området ger 
utökad möjlighet till permanentboende.
Intresset för att söka bygglov i området bedöms vara ökande och området är ett fritidshusområ-
de som har blivit åretruntboende. Nya bostäder ska byggas i anslutning till befi ntlig bebyggelse.
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Kommuner måste inte ordna med skolskjuts direkt från bostadsadressen. Det är de vuxnas an-
svar att se till att barnen kan ta sig till anslutningen där skolbussen väntar. En uppsamlingsplats 
vid parkeringsområdet till Tveta motionsområde kan därför bli aktuell men kommer inte att 
planläggas.

Skollagen 10 kap  § 32 har följande lagtext : ” Elever i grundskola med off entlig huvudman har 
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbild-
ningen bedrivs och tillbaka”. 

1) Tveta spårområden   2) Tveta friluftsgård  3) Tveta vandrarhem 
4) Tveta säteri   5) Hovsjö centrum
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Tillgänglighet

Planområdet har en blandning på dels kraftigt kuperad mark och stora plana ytor.  

Den kuperade marken gör att tillgängligheten för rörelsehindrade kan upplevas som begränsad
inom visa delar av planområdet. Avstånden till befi ntlig kollektivtrafi k är långa och området 
saknar helt gång- och cykelvägar dels inne i planområdet men även till och från busshållplat-
serna. Området är sedan tidigare anpassat för de som har bil och parkering kommer att ske  på 
de egna fastigheterna. Angörningsavståndet mellan parkeringsplats och bostad kommer vara 
kortare än 25 meter. 

   Boverkets byggregler (BBR) kommer att reglera byggnaders och tomters tillgänglighet och 

   att de uppfylls vid bygglov. 

   Placering och utformning av ett område, i det här fallet ett bostadsområde, ska planeras på 

   ett sådant sätt som är lämpligt med hänsyn till människor som har nedsatt orientering-

   och/eller rörelseförmåga. 

Byggnadskultur och gestaltning

Totalt planläggs området för 82 bostäder(75 befi ntliga och 7 nya). Den nya bebyggelsen kommer 
få en minsta tomtstorlek på 1200 kvadratmeter. 
Området karaktäriseras främst av större tomter med förhållandevis små
bostadshus. Många av tomterna och likaså terrängen i planområdet är delvis mycket kuperad 
varav det är av stor vikt och betydelsefullt att byggnaderna blir terränganpassade. 
Val av hustyp ska utgå utifrån tomtens naturliga markbeskaff enhet. På sluttningstomter kan till 
exempel sutteränghus byggas. 
Ny bebyggelse ska placeras på en plats där sprängning, schaktning och fyllning kan undvikas 
eller minimeras. För att få enhetligt gaturum så är byggnadernas läge på tomterna reglerade i 
plankartan.

Maximal byggnadsyta i detaljplan planeras komma begränsas till 150 kvm för huvudbyggnad 
och 50 kvm för komplementbyggnad. Nockhöjd för komplementbyggnader ska vara 3 meter och 
husen ska vara friliggande.

-Friliggande huvudbyggnad i två våningar får uppföras men vind får inte inredas. Nockhöjd får 
vara högst 9,5 meter och med en takvinkel på högst 27 grader.

-Friliggande huvudbyggnad i en våning med en suterrängvåning får uppföras men med ingen 
inredningsbar vind. Nockhöjd får vara högst 8 meter och med en takvinkel på högst 27 grader.

- Friliggande huvudbyggnad i en våning med inredbar vind får uppföras. Nockhöjd får vara 
högst 8 meter och med en takvinkel på högst 38 grader.



17

  Detaljplan för Tvetaberg 5:1  m.fl.  2012-01587-214         planbeskrivning

Brevlådorna i ”entrén” till Nabben

Brevlådorna i ”entrén” till Stadan
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”Mötesplats” i Stadan

Bebyggelse i Stadan

Inom planområdet fi nns en stor variation av form och fasadfärg samt byggnadsmaterial. Många 
av husen i området bebos nu permanent men upplevs fortfarande som fritidshusområde. 

Bebyggelse skall utföras utan risk för översvämning från Måsnaren. Läs vidare under rubriken 
Störningar och risker Översvämning på sida 26 i denna planhandling.

I gällande byggnadsplanerna är bestämmelsen prickmark  (Mark som inte får bebyggas) an-
vänd för att styra byggnadernas placering på tomterna. Storleken på ytorna med prickmarken 
varierar i området mycket beroende på att topografi n och övriga förutsättningar skiljer sig åt. 
I  det stora hela är prickmarken kvar som bestämmelse men nu med betydelsen ”Byggnad får 
inte uppföras”. Bestämmelsen är kvar för att kunna styra och avgöra ett mönster i byggnadspla-
ceringen men även för att hindra bebyggelse på ytor som inte anses som lämpliga med byggna-
tion. Likaså är några revideringar utförda av prickmarken där det har bedömts lämpligt med 
bebyggelse.
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Bebyggelse i Stadan och Nabben
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Gator och trafi k
Befi ntligt och nytt gatunät

Vägnätet i Stadan och Nabben är av enskilt huvudmannaskap. Befi ntligt vägnät är av låg stan-
dard och är utan seperata gång- och cykelvägar. Det fi nns heller ingen gatubelysning inom pla-
nområdet. 
Detaljplanen möjliggör tydlig förbättring av matargatan Stadanvägen som dessutom kommer att 
planläggas med en gång- och cykelväg. Stadanvägen har innan planens genomförande enskilt 
huvudmannaskap men kommer efter att planen har vunnit laga kraft få kommunalt huvudman-
naskap.
Övriga vägar i området ska förbättras men för att behålla karaktären på området så ska vägnätets 
nuvarande småskalighet bevaras. 

Kollektivtrafi k

Närmsta busshållplats (Tvetabergen) fi nns längs med Tvetavägen. Avståndet från planområdet 
till busshållplatserna överstiger det rekommenderade avstånd som Stockholm läns linjetrafi k  
(SLL) använder sig av. Gångavståndet till busshållplatserna från planområdets centrala delar är 
ca 1200 meter. 

Tvetavägen är en 70-väg och busshållplatserna har tyvärr inga gång- och cykelförbindelser. 

I planansökan för denna detaljplan ingår inte planläggning av gång- och cykelvägar till busshåll-
platserna. Vid busshållplatserna har man sedan tidigare gjort vägrenen betydligt mycket bred-
dare än vad den är längsmed resterande delen av Tvetavägen.

Busshållplatserna trafi keras av busslinjerna 784 och 785 ca 1 gång i timmen/busslinje. Resan 
mellan hållplatsen Tvetabergen och Södertälje centrum genomförs på ca 20 minuter.

Förbättra möjligheterna för användning av kollektivtrafi k underlättar för framför allt barnfamil-
jen och är en fördel för miljön.

Möjligheten till ökad turtäthet eftersträvas. Vid ett senare tillfälle kan det fi nnas nya förutsätt-
ningar för att dra en busslinje närmare planområdet. Likaså kan förutsättningar som underlättar 
för gående och cyklister till och från busshållplatsen att förändras.

Parkering

Parkering sker och ska även ske fortsättningsvis på egen tomtmark. Gästparkeringar för Stadan 
och Nabben anläggs inom planområdet och de fem arrendetomterna på öar i Måsnaren ska ges 
möjlighet till parkering inom Stadan.



21

  Detaljplan för Tvetaberg 5:1  m.fl.  2012-01587-214         planbeskrivning

1) Stadanvägen         2) Tvetavägen         3) E20        4) Spårområde        5)Nämsta busshållplats
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Busshållplats ”Tvetabergen”  längs med Tvetavägen

Stadanvägens utfart mot Tvetavägen
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Stadanvägens östra delar

Stadanvägens återvändsyta
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Standarden på väg inne i planområdet

Standarden på väg inne i planområdet
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Väg i Nabben

Del av Stadanvägen i Stadan
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Störningar och risker
Översvämning

Inne i Stadan fi nns ett område som är mer översvämningsdrabbat än andra fastigheter inne i 
planområdet. Området som brukar få översvämningar är Vårstigen 13 och 15. Dessatvå tomter 
ligger ungefär på samma nivå som vattenytan i Sjön måsnaren. Från dessa två fastigheter kan det 
bli svårt att leda dagvattnet till diken. 

För att framövver undvika översvämning vid Vårstigen 13 och 15 kan det bli aktuellt höja tom-
terna eller lägga en vall vid gränsen till sjön Måsnaren. Ett annat alternativ, men som måste 
utredas vidare, är pumpa dränvatten. 

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Detaljplanen inom Stadan (0181K-309C) förbjuder installation av avloppsanläggningar. Hushål-
len inom detta område har därför mycket enkla lösningar för rening av bad-, disk-, och tvättvat-
ten samt biologiska toaletter. Inom Nabben utgörs avloppsanläggningarna med några få undan-
tag av slutna tankar eller biologiska toaletter. 

Framtagandet av denna detaljplanen syftar till att möjliggöra för utbyggnad och anslutning till  
allmänt vatten- och avloppsnät. Vatten och avlopp kommer att dras fram till alla fastigheter. 
Anslutningsavgifter betals vid bygglov.

Till planområdet fi nns det tre tänkbara alternativ för försörjning av vatten och avledning av 
spillvatten. Dessa tre alternativ fi nns beskrivna i rapporten PM- Lösningar för dricks- och spill-
vatten för Stadan och Nabben, Södertälje, 2016-06-10, upprättad av Norconsult.
Två av alternativen har möjlighet för en framtida befolkningsökning i planområdet, medan det 
tredje har inget utrymme för befolkningsökning. 
De två alternativen som ger möjlighet för en ökning i befolkningsantalet har en ledningsdrag-
ning runt sjön alternativ över sjön. Det tredje alternativet har dock kortast ledningssträcka. 

Till detaljplanen är en avloppsutredning framtagen. Rapporten Avloppsutredning, Stadan och 
Nabben, 2016-06-10, är upprättad av Norconsult. Rapporten visar befi ntlig VA i planområdet 
och tar upp förutsättningar för nya VA-system.  I rapporten fi nns olika alternativ; lokalt källsor-
terat system, LTA-system och självfallsystem. Det tredje alternativet är ej aktuellt i planområdet
För de två övriga systemen redovisas systembeskrivning, utförande samt för- och nackdelar. 
Kostnadsmässigt skiljer det sig inte mycket mellan de två alternativen
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Fördelen med självfallsystem är att den har ett begränsat underhåll men nackdelen är att den 
kräver djupa schakter. 
Däremot har LTA-systemet begränsade schakter och är en metod som används i områden med 
fritidshus som har blivit året runt boende. En annan fördel med LTA-system är att husägaren 
kan ansluta sig direkt till sin nya LTA-pump från sin existerande spillvattenledning. Nackdelarna 
är att LTA-pumpar kräver el och service.

LTA-systemet har även en låg vattenförbrukning. Detta eftersom vakuumsystemet använder luft 
istället för vatten för att transportera toalettavfallet.  Där ledningssystemet för vakuumsystemet 
placeras kan även ledningar vatten och fi ber placeras.
En annan fördel med LTA är att den kräver små rördimensioner och att vakuumssystem inte är 
beroende av fall och djupa rörschakter.
Nackdelarna med LTA är att den kräver el-anslutning och att svartvatten måste separereas från 
gråvatten inne i bostäderna. En annan nackdel är att ljudet från spolning kan uppfattas som hög-
ljud och störande eftersom ljudet är annorlunda i jämförelse med en vanlig toalett.

Dagvatten

Södertälje kommun har riktlinjer för hantering av dagvatten som togs fram 2001.
Enligt Södertäljes dagvattenstrategi ska i första hand åtgärder vid källan ske för den typen av 
område som fastigheterna kommer att utgöra efter utbyggnad. Infi ltration och avledning i öpp-
na diken förordas. Dagvatten från hårdgjorda ytor (såsom tak, vägar och parkeringar) ska tas 
omhand inom kvartersmark.

För planområdet är en dagvattenutredning framtagen. Rapporten Dagvattenutredning till de-
taljplan, Stadan och Nabben, 2016-06-10,  upprättad av Norconsult . Utredningen visar befi nt-
lig/föreslagen dagvattenhantering, dagvattenfl öden före/efter ökad andel hårdgjord yta och åt-
gärdsförslag. I det sist nämnda föreslås öppna diken, makadammagasin, dagvattenkassetter och 
gröna tak. Dagvattenutredningen syftar till att utreda vilka förändringar den planerade exploa-
teringen kan ha på dagvattenbildningen samt bedöma förutsättningarna för lokalt omhänderta-
gande av dagvattnet genom infi ltration eller fördröjning. 

Infi ltrationsmöjligheterna i planområdet ses som små. Området består till stora delar (enligt 
SGU:s jordartskarta) av lera, morän och sand. Under 2016 genomfördes av Bjerking en geotek-
nisk undersökning som visar att jordlagren är av torrskorpslera och/eller lera på friktionsjord på 
berg (läs under rubriken Geotekniska förhållanden och jordarter på sida 12 i denna planhand-
ling).
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Dagvatten som avleds från detaljplanelagt område är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) defi nierat 
som avloppsvatten. Utsläpp av sådant dagvatten är att betrakta som miljöfarlig verksamhet. 
Det innebär därför anmälningsplikt vid nyanläggning av en dagvattenanläggning och föränd-
ring av en befi ntlig dagvattenanläggning, se 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälso skydd. 
Anläggningar vars enda funktion är att utjämna fl ödet, till exempel rörmagasin, behöver inte 
anmälas. Inte heller ska anläggningar där dagvattnet inte samlas upp innan behandlingen 
anmälas, till exempel svackdiken eller genomsläppliga ytor. Takvatten som avleds och omhän-
dertas separat defi nieras inte som avloppsvatten och anläggningar för omhändertagande av 
takvatten behöver inte anmälas.

Värme

Fjärrvärme är inte aktuellt för området. Boende får värmen istället genom egna lösningar som 
t.ex. pellets, värmepump och elvärme.

El

Vid behov kommer nya elledningar dras fram till arrendetomterna inom området i samband 
med att vatten och avlopp byggs ut.

Fiber

Stadsnät ska byggas ut till planområdet.

Avfall/Återvinning

Stadanvägen kommer efter upprustning kunna trafi keras av sopbil. Vinter-, Höst- och Vårstigen 
är små smala gator varav fordon för avfallshantering kommer få det svårt att vända på dem. 
Två mindre återvinningscentraler är planlagt i planområdet (en i Stadan och en i Nabben) men 
placerade så att sopbil kan komma intill dem. Närmaste återvinningscentral fi nns annars i övrigt 
i Tveta.

Administrativa frågor

Stadan och Nabben har innan planläggning ansvaret för allmän platsmark, i det här fallet vägar 
och naturmark, och kommer efter att planen har vunnit laga kraft ha fortsatt ansvar för allmän 
mark. Detta beslut är tagit med utgångsläge att vägar och övrig allmän plats i stor utsträckning 
endast nyttjas av de boende i planområdet.
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KONSEKVENSER

Miljö och hälsa
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utbyggnad och anslutning till allmänt vatten- och av-
loppsnät. Ett nytt hållbart vatten- och avloppssystem bedöms inte ha en negativ påverkan på 
Måsnaren, som ingår i Bränningeåns avrinningssystem. Detaljplanens genomförande bedöms 
inte medföra någon betydande påverkan på människors hälsa eller miljön.  

Säkerhet och trygghet
Detaljplanens genomförande bedöms inte, i jämförelse med dagens område, påverka säkerheten 
och tryggheten i området till det sämre.

Barn och ungdomar
Detaljplanens genomförande bedöms inte, i jämförelse med dagens område, påverka situatio-
nen för barn och ungdomar i området till det sämre.

Naturmiljö och friluftsliv

Detaljplanens genomförande bedöms inte, i jämförelse med dagens område, ha en negativ på-
verka på naturmiljön och friluftslivet i området.

Strandskydd
I planområdet för Stadan och Nabben är strandskyddet sedan tidigare upphävt. Strandskyddet 
återinträder automatiskt när underliggande detaljplan ersätts av en ny detaljplan, varför en ny 
prövning att upphäva strandskyddet måste göras. 

Stads-/ landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden anses bli liten eftersom planområdet redan är bebyggt. Detaljpla-
nens genomförande kan medföra större bebyggelse inom området men dess påverkan på stads-
bilden kommer upplevas som liten.
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GENOMFÖRANDE

Organisatoriska frågor

Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Granskningskedet kan komma att utgå efter 
samråd, om planen bedöms kunna hanteras genom begränsat standardförfarande. Plan genom-
förs först när detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft. Preliminär tidplan för den fortsatta 
planprocessen:

Plansamråd: 4:e kv 2016

Granskning: sommar 2017

Antagande: 4:e kv 2017

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem (5) år från och med dagen planen vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter ge-
nomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upp-
hävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Markägoförhållanden
Marken inom Stadan ligger inom fastigheterna Tvetaberg 4:1 och Tvetaberg 5:1, som ägs av kom-
munen. Inom Stadan fi nns 52 småhustomter, vilka av kommunen upplåts med bostadsarrende 
och 2 småhustomter inklusive byggnader, vilka av kommunen upplåts som hyresobjekt. Väster 
om Stadan och planområdet fi nns en arrendetomt för fritidshus och på öarna i Måsnaren fi nns 
5 st arrendetomter för fritidshus. Dessa 6 arrendetomter tas inte med i planområdet

Småhusfastigheterna inom Nabben är alla friköpta. Tvetaberg s:3 är en samfällighet som delvis 
ligger inom planområdet. Tvetaberg 6:1 ägs av Nabbens Tomtägarförening. Kommunen förval-
tar idag Stadanvägen och vägarna inom Stadan. Nabbens Tomtägarförening förvaltar idag mar-
ken inom fastigheten Tvetaberg 6:1.

Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Södertälje kommun ansvarar för upprättandet av detaljplanen. Kommunen ansva-
rar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan. Kommunala lantmäterimyn-
digheten i Södertälje ansvarar för fastighetsbildning efter ansökan från fastighetsäga-
re. Fastighetsägare till småhusfastigheterna ansvarar för åtgärder inom egen fastighet.
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Södertälje Kommun är huvudman för en del av den allmänna plats, i form av Stadanvägen in-
klusive gång- och cykelväg samt naturområdet som innesluts av Stadanvägen och gång- och 
cykelvägen i öster. Nabben Tomtägarförening är huvudman för det resterande vägnätet och na-
turmarken inom Nabben.

En gemensamhetsanläggning med tillhörande samfällighetsförening ska bildas som blir huvud-
man för naturmarken och resterande kvartersmark, innehållandes grönytor och vägar inom Sta-
dan.

Området kommer att anslutas till det allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 
Telge Nät är huvudman för vatten och spillvattennätet och ansvarar för att bygga ut detta fram 
till fastighetsgräns för småhusfastigheterna. Samfällighetsföreningarna inom Stadan och Nab-
ben, Nabben tomtägarförening, är huvudman för dagvattensystemet inom respektive område. 

Naturmarken inom detaljplanen förvaltas av respektive samfällighetsförening. 

Fastighetsfrågor

Fastighetsbildning
Fastigheter styckas av inom Stadan i enlighet med kvartersmarken för detaljplanen och i 
ungefärlig överensstämmelse med gränser för nuvarande arrendetomter och hyresobjekt 
(se illustrationslinjer i plankartan). Gemensamhetsanläggningar ska bildas inom Stadan för 
kvartersmarken som inte planläggs för småhus och ytorna utlagda som naturmark. Södertälje 
kommun ansöker om avstyckning av fastigheter och bildandet av en gemensamhetsanläggning 
och tillhörande samfällighetsförening. 

En utredning behöver göras för samfälligheten Tvetaberg s:3 för att utreda de deltagande fast-
igheterna. Kommunen ska förvärva den allmän plats med kommunalt huvudmannaskap som 
ligger inom del av samfälligheten Tvetaberg s:3 och fastigheten Tvetaberg 6:1, vilken ägs av 
Nabbens tomtägarförening. 

Inom fastigheterna Tvetaberg 7:5, 9:7, 10:2 och 10: 3 och arrendetomt X fi nns z-områden, där 
mark reserverats för eventuell slänt för framtida kommunal gata. Fastighetsägaren äger rätt till 
ersättning för markintrånget och berörda tomtanläggningar i det fall slänt behöver anläggas.



Detaljplan för Tvetaberg 5:1  m.fl.  2012-01587-214         planbeskrivning

32

Gemensamhetsanläggningar 
Framtida fastigheter inom Stadan och kommunens fastighet ska vara delägare i samfälligheten 
inom Stadan. Gemenensamhetsanläggningar ska bildas för drift och underhåll av allmänna 
ytor, återvinningsstationer, dagvattenanläggningar  och vägar inom Stadan. Fastigheterna ges 
andelstal utifrån den nytta de har av anläggningarna. En kommunal fastighet ska vara delägare 
i nödvändiga gemensamhetsanläggningar och ha en andel motsvarande nyttan de 5 arrende-
tomterna på öarna och arrendetomten väster om planområdet har av anläggningarna. Kommu-
nen ska ges en andel i gemensamhetsanläggningen för dagvatten som motsvarar det vägdag-
vatten och vatten från naturmark som kommunen tillför dagvattenanläggningarna. Rätten för 
öborna att inom samfälligheten parkera och ha båtplats i småbåtshamnen ska säkras genom 
servitut eller alternativt del i gemensamhetsanläggning kopplad till kommunens fastighet.

Tillstånd enligt miljöbalken
Respektive fastighetsägare ansvarar för anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken vid eventuell 
markavvattning. Telge Nät kommer ska ansöka om vattendom för att lägga ner en vatten och 
avloppsledning i Måsnaren.

Servitut och ledningsrätt
Ledningshavaren ansöker om bekostar erforderlig ledningsrätt inom kvartersmark. Servitut för 
vägslänt ska vid behov bildas till förmån för kommunens fastighet inom ytor markerade med z 
i detaljplanen. Arrendetomten ska ges möjlighet att med bil åka förbi Stadan gård inom områ-
det markerat med a i plankartan. Rättigheten säkras med hjälp av servitut kopplad till kommu-
nens fastighet.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom planområdet. I områden som saknar strandskydd eller där 
det redan är upphävt så inträdder skyddet igen när en ny detaljplan tas fram. Marken i plan-
området är redan ianspråktagit på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. Strandskyddet upphävs för kvartersmarken och allmän gata.

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Södertälje kommun betalar kostnader för detaljplan och nödvändiga utredningar för Stadan. 
Kostnaden inkluderas senare i försäljningspriset för arrendetomterna. Fastighetsägare inom 
Nabben betalar kostader för detaljplan och nödvändiga utredningar genom plantaxa enlig 
kommunens reglemente vid ansökan om bygglov.
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Fastighetsbildning
Kommunen betalar all kostnad för fastighetsbildning för att stycka av småhusfastigheter inom 
Stadan, stycka av en samfällighet inom Stadan.

Vidare betalar kommunen kostnaden för att bilda en eller fl era gemensamhetsanläggningar 
med tillhörande samfällighetsförening/ar inom Stadan. Kostnaden för dessa åtgärder tas ut i för-
säljningspriset av arrendetomterna. Kommunen bekostar fastighetsbildning inom allmän plats, 
där mark löses in och regleras in i kommunens fastighet. Ledningshavaren betalar kostnaden för 
ledningsrätt. Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar övrig nödvändig fastighets-
bildning inom kvartersmark.

Gator och dagvattenhantering
Södertälje kommun projekterar, bygger ut och bekostar Stadanvägen och en gång och cykelväg 
bredvid. Södertälje projekterar, bygger ut och bekostar gator och dagvattenanläggningar inom 
kvartersmark i Stadan. Arrendatorerna inom Stadan betalar för gator och dagvattenanläggning-
arna genom friköpspriset. Nabben tomtägarförening projekterar, bygger ut och bekostar gator 
och dagvattenanläggningar inom kvartersmark i Nabben i enlighet med framtagen dagvatten-
utredning.

Bygglov m.m.
Kommunen ansvarar för myndighetsutövning vid bygglov och bygganmälan och den kommu-
nala lantmäterimyndigheten i Södertälje ansvarar för fastighetsbildning efter ansökan från fast-
ighetsägare. Fastighetsägare ansöker om och bekostar bygglov.

Vatten och spillvatten
Området kommer att anslutas till det allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvat-
tenvatten. Telge Nät ansvarar för att bygga ut vatten och spillvatten fram till fastighetsgräns för 
småhusfastigheterna. Fastighetsägare betalar taxor för anslutning till vatten och spillvatten när 
anslutningspunkt fi nns upprättat i fastighetsgräns. 

Inlösen, ersättning
Kommunen tecknar ett avtal angående inlösen av allmän plats med berörd fastighetsägare. En 
marknadsmässig ersättning ska betalas för marken.

Fiber
Under planskedet får vidare utredas om fi ber ska byggas ut till planområdet. Byggs inte fi ber ut 
förbereds framtida anslutning med ett rör i marken.
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Tekniska frågor

Gator och dagvattenhantering
Kommunen bygger om och asfalterar Stadanvägen, som breddas från 3 meter till 6,5 meter och 
bygger en ny gång och cykelväg om 3 meter i nära anslutning. Båda Stadanvägen och gång och 
cykelvägen får belysning. Vidare bygger kommunen om och asfalterar vägnätet inne i Stadan 
från 2,75 till 4,15 meter med belysning och anlägger nödvändiga diken och dagvattenanlägg-
ningar. Nabbens tomtägarförening ansvarar för ombyggnaden av gatunätet och eventuella dag-
vattenanläggningar inom den samägda marken i Nabben.

Området tas inte med i det allmänna verksamhetsområdet för dagvatten. En dagvattenutred-
ning, Norconsult 2016-06-10, har tagits fram för planområdet. 

Utredningen konstaterar att planområdet är möjligt att exploatera i enlighet med förslaget. På 
grund av mer hårdgjorda  ytor kommer dagvattenfl ödena att öka. Tomterna bör därför inte hård-
göras mer än nödvändigt. Möjligheterna till infi ltration i området är dålig. Utredningen före-
slår att dagvattnet omhändertas och fördröjs lokalt främst genom öppna dagvattendiken utmed 
vägarna och genom dagvattenmagasin. Föroreningshalterna från planområdet är låga idag för-
väntas även efter exploatering vara låga eller måttliga. För att inte bidra till en försämring för 
recipienten rekommenderas ändå rening. 

God rening kan ske genom lokal fördröjning och infi ltration i enlighet med dagvattenutredning-
en.

Tomterna vid Vårstigen 13 och 15, som ligger i anslutning till Måsnaren är översvämningsdrab-
bade, eftersom de ligger på ungefär samma nivå som vattennivån i Måsnaren. Vid nybyggna-
tion är det aktuellt med åtgärder inom fastigheterna för att klara dagvattenhanteringen. Lägsta 
plushöjd för nybyggnation på dessa fastigheter ska då ligga på +31,5 möh. Ett annat alternativ 
är att pumpa dränvattnet. På så sätt minskas risken för översvämningar här som följd av vat-
tennivåhöjning i Måsnaren. I samband med bygglovansökan ska fastighetsägare redovisa hur 
dagvattnet ska omhändertas. 

Tekniska utredningar
En geoteknisk utredning har gjorts för del av planområdet för att säkerställa att förutsättning-
arna för dagvatten och anläggandet av vägar och ledningar. Vidare har en avloppsutredning 
och en tappvattenutredning gjorts för planområdet för att utreda möjligheten att ha skapa 
lokala system. Efter dessa utredningar bestämdes att lokala system inte är aktuellt utan att 
planområdet ska tas med i det allmänna verksamhetsområdet för Vatten och spillvatten. 

Vatten och spillvatten
Området kommer att anslutas till det allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. 
Telge Nät AB bygger ut vatten och spillvattenledningar fram till småhusfastigheternas gräns. 
Vatten och spillvatten föreslås komma anslutas till planområdet via ledningar i Måsnaren från 
Hovsjö. Ett tekniskt område för pumpstation har reserverats inom plankartan.
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Telge Nät AB ansvarar vid behov för att söka vattendom för ledningsdragningen. Möjlighet 
fi nns även att markförlägga en ledning på den östra sidan om Måsnaren. Under planprocessen 
ska noggrannare utredas om alternativet att markförlägga en ledning är lämpligare. 

El
El fi nns framdraget till arrendetomter inom Stadan och fastigheter inom Nabben. Vidare 
utredning krävs angående om kapaciteten måste byggas ut på grund av fl er året runt boende 
inom planområdet. Ett tekniskt område för transformatorstation har reserverats i plankartan.

Stadsnät och uppvärmning
Stadsnät byggs fram till planområdet. Anslutningspunkter upprättas i småhusfastigheternas 
gräns. I enlighet med kommunens energiplan bör uppvärmning inte ske med direktverkande el 
eller fossila bränslen. 

Avfallshantering
Telge Återvinning är huvudman för omhändertagande av hushållsavfall inom Södertälje kom-
mun. 

I samråd med Telge Återvinning planerar kommunen tillsammans med föreningarna för lämp-
lig avfallshantering för den nya bebyggelsen. Områden för återvinningsstationer har reserve-
rats i planen, som områden för teknisk anläggning. 

Parkering
Parkering ska lösas inom egen fastighet. Gästparkeringar för Stadan och Nabben anläggs lämp-
ligen inom samfälligheten inom Stadan eller inom fastigheten Tvetaberg 6:2 i Nabben. De fem 
arrendetomterna på öar i Måsnaren ska ges möjlighet till parkering inom Stadan.

Konsekvenser

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Detaljplanen medför att planområdet tas med i det allmänna verksamhetsområdet för vatten 
och spillvatten, men inte dagvatten. Befi ntliga fastigheter inom Nabben och framtida fastigheter 
inom Staden kommer att få en utökad byggrätt i detaljplanen. Ny byggrätt är 150 kvm byggnads-
yta för huvudbyggnad och 50 kvm byggnadsyta för komplementbyggnad. Fastighetsägarna ska 
betala anslutningsavgift för vatten och avlopp när servis fi nns upprättat i fastighetsgräs.

Fastigheterna inom Stadan och Nabben kommer att ges andelar i nybildade gemensamhetsan-
läggningar inom Stadan och Nabben, vilka kommer att ansvara för drift och underhåll av ga-
tunätet, dagvattenanläggningar och gemensamma utrymmen inom respektive område. Konse-
kvenserna för alla fastigheter inom planområdet beskrivs på kommande sidor.
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I karta nedan framgår föreslagen struktur för fastigheter efter planläggning.

Stadan
Gränserna för fastigheterna inom Stadan är illustrerade och följer i stor utsträckning nuva-
rande arrendetomters yta. Tomterna Stn1 till Stn5 är idag inte tomtyta, men kommunen avser 
tillskapa nya fastigheter för småhus inom dessa. Tomterna Stn6 och Stn7 är två stycken hyre-
sobjekt som kommunen avser sälja som egna fastigheter. Alla fastigheter får utökad byggrätt 
jämfört med nuvarande bestämmelser. Areorna för nya fastigheter inom Stadan, i det fall de 
styckas av enligt illustrationen i kartan, blir enligt tabell 1 och 3.

Nabben
Inom Nabben är fastigheter redan bildade. Inom fastigheterna Tvetaberg 7:5, 9:7, 10:2, 10: 3, 
10:4, 10:5, 10:6 och 10:7 kommer kommunen att lösa in mark utlagd som allmän plats. Arean 
kommer att regleras in i kommunens vägfastighet. Fastigheternas uppskattade framtida areor 
framgår enligt tabell 2 till höger:

Övrigt
Del av fastigheten Tvetaberg 6:1 och del av samfälligheten Tvetaberg S:3 ska föras över till kom-
munens vägfastighet. 
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Tabell 1

Tabell 2

Tabell 3
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 1 

Bilaga 1 

Kultur- och fritidskontorets förslag till  
 

Intern kontrollplan för att vi söker berättigade riktade statsbidrag 2016- granskning 
 

Rutin Kontrollmål Ansvarig för att 
kontroll utföres  

Kontrollmetod 
(inkl frekvens) 

Rapport 
 Till 

När sker  
rapportering  

RESULTAT 

Ansökan om statsbidrag Att vi söker rätt bidrag Verksamhets- 

controller 

Identifiera möjliga bidrag 

och dokumentera dessa i 

verksamhetsplanerna 

samt följa upp och 

redovisa dessa i 

managementrapporterna 

Kontorschef/ 

nämnd  

November Berättigade bidrag är sökta: 

Sommarlovspengar 2,6 Mkr ansökan 

är beviljad genom MUCF. 

 

 

Ansökan om statsbidrag Krävs medfinansiering Verksamhets- 

controller 

Detta ska framgå i 

verksamhetsplaner och 

managementrapporter 

 

Kontorschef/ 

nämnd 

November  Nej ingen medfinansiering krävs. 

Ansökan om statsbidrag Säkerställa redovisning av 

berättigade statsbidrag så att 

kommunen får berättigade medel 

Verksamhets- 

controller 

Projektplan inklusive 

implementering och 

utvärdering ska finna för 

varje ansökan om 

statsbidrag 

 

Kontorschef/ 

nämnd 

November Ja slutredovisning är inskickad. 

Ansökan om statsbidrag Undvika en permanent utökning av 

verksamhet med tillfällig 

finansiering 

Verksamhets- 

controller 

Projektplan inklusive 

implementering och 

utvärdering ska finnas för 

varje ansökan om 

statsbidrag. 

 

Kontorschef/ 

nämnd 

November Permanent utökning kan undvikas 

även om ny ansökan av beviljade 

medel görs 2017 och 2018. 

Projektets planerade delar är 

genomförda och utvärderade i 

slutredovisning till bidragsgivaren. 

 

 

 



  Bilaga 2 

 1 

Internkontroll för dokument- och ärendehantering 2016 
 
Rutin Kontrollmål Ansvarig för att 

kontroll utföres  
Kontrollmetod 
 
(inkl frekvens) 

Rapport 
 till 

När sker  
rapportering  

RESULTAT 

 

Posthantering 

 

 

Att inkommen och utskickad post blir 

öppnad, registrerad och i övrigt adekvat 

behandlad 

 

Registrator  

 

Stickprov bland 

inkomna och 

utskickade brev 

och e-post  

 

Controller 

för kontoret 

 

Oktober 

 

Stickprov av inkommande och 

utgående e-postmeddelanden 

har gjorts hos flera 

befattningshavare.  

Post och e-post förvaras i god 

ordning. Vissa brister i 

registreringen av handlingar 

har dock uppdagats, men 

information har nu getts och 

genomgång av rutiner har 

diskuterats. 
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Nämndbeslutade investeringar, sammanställning 2016 (tkr)

Uppdaterad 10 november

Enhet/objekt Utgift Beskrivning

Anläggningsenheten

Belysning Geneta konstgräsplan 300 Planbelysningen;  armaturer är ur funktion och går ej att reparera

Toalettbyggnad vid Telge skog och ungdoms 

anläggning i Viksberg
18 Telge skog och ungdom bedriver ett treårigt sysselsättningsprojekt för människor som står långt från 

arbetsmarknaden med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet innebär att skolbarn i Södertälje får 

möjlighet att besöka anläggningen och prova på att rida. Föreningen har beviljats 3 Mkr att fördela 

över de tre åren .  Telge skog och ungdom går nu in på sitt tredje år. Telge Skog och ungdom kommer 

att lämna ett investeringsbidrag på upp till 202 000 kronor för att täcka kontorets kostnader. 

Investeringsutgiften brutto är beräknad till 220 tkr.

Inköp av ismaskin till Scanisrinken 390 Maskinen är begagnad men helrenoverad. 

Summa Anläggningsenheten 708 Brutto 910 tkr investeringsbidrag 202 tkr.

Torekällberget

Förbättrad luftavfukting fotomagasin 100 Nuvarande luftavfuktare klarar inte att på ett säkert sätt hålla rätt klimat, fotomaterialet 

riskerar skador, och anläggningen behöver därför uppgraderas till en avfuktare med bättre 

kvalitet.
Förbättrade grisstall 200 Befintliga grisstall fyller inte myndigheternas krav. De behöver förstoras om Torekällberget 

skall kunna ha kvar grisar i djurstaten.

Upprustning väg vid damm 100 Befintlig vägsträckning vid damm har varit oanvänd under antal år och blivit övertorvad. För 

att få en bra genomströmning av besökare under de stora evenemangen så behöver denna 

vägsträckning renoveras med nytt ytskikt för bra framkomlighet och grindar renoveras.

Upprustning Lindbloms kafé 250 I samband med övertagandet av kaféet för egen drift behövs renovering och upprustning av 

inventarier, utrustning och lokal. Ombyggnad av kök för rationellare drift , ombyggnad av 

serveringslokal etc.

Upprustning miljö vid spruthus 200 Anskaffning av rekvisita för museets nya miljöer vilka handlar om Södertäljes industri och 

kommunikationshistoria,

Renovering kalkugn Oaxen 116 Den totala utgiften är kalkylerad till knappt 463 tkr och ett bidrag på 347 tkr är beviljat av 

länstyrelsen



Nämndbeslutade investeringar, sammanställning 2016 (tkr)

Uppdaterad 10 november

Summa Torekällberget 966 Brutto 1313 tkr investeringsbidrag 347 tkr.

Ung Fritid

Inventarier, lokalanpassning för Makerspace 138 Ett sk Makerspace tillskapas på fritidsgården Tajen. Beräknad avskrivningstid 8 år.

Summa Ung Fritid 138

Bibliotek

10 datorer, 2 datavagnar, laddningsskåp 75 Datorer för besökare. Vagnar för att förvara dess. Laddningsskåp för surfplattor till digitalt 

bibliotek.

8 bildskärmar, licenser, 

upphängningsanordningar 

125 Skärmarna ska användas för att visa info om bla kommande arrangemang, nyheter mm på 

biblioteken.

Summa Bibliotek 200

Program 

Elektronisk utrustning lingångar Estrad 75 Utrustning - Servrar och nätaggregat - kopplade till stadsscenens lingångssystem behöver 

bytas ut. Beräknad avskrivningstid 10 år.

Summa Program 75

Konsthallen

Summa konsthall 0

Kulturskolan

Inköp av möbler 85 Avser inköp av möbler till kulturskolan. Skrivs av på 10 år

Utökat anslag för möbler 100 Avser inköp av arbetsbord till personal. Inköpet motiveras av bl.a. arbetsmiljöskäl



Nämndbeslutade investeringar, sammanställning 2016 (tkr)

Uppdaterad 10 november

Summa Kulturskolan 185

Summa hela kontoret 2272

Årets budgeterade utrymme 8055

Återstår utrymme för nämndsinvesteringar 

2016

5783
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