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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2017-02-15 

Samhällsbyggnadskontoret

 

Tekniska nämnden 

 

 

Årsbokslut 2016 för tekniska nämnden 

Diarienummer: TN-2017-00060 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomi Bra 

TN:s resultat per 31 december 2016 är + 7 mkr (-0,8 mkr, 2015). Det är främst högre intäkter 

och lägre kostnader inom Upplåtelser och tillstånd som förklarar överskottet. 

TN:s nettokostnad har minskat med 21 % jämfört med 2015, främst beroende på kommunens 

slopade internränta (- 25 mkr). Intäktsfinansieringen för året blev 65 % (58 %, 2015). 

TN och exploateringsverksamheten har en KS/KF-beslutad investeringsram på 90,1 mkr varav 

TN har använt 47,3 mkr. 

I år har 53,5 mkr av TN:s investeringsram på 58,1 mkr använts. 

 

Lägesbedömning av KF-mål Ok 

KF-mål 1: Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska 

förbättras (bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet 

och parker). Ok 

Medborgarnas uppfattning om Södertälje mäts med SCB:s medborgarundersökning som 

kommunen genomför vartannat år. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2015 då 

samtliga områden fick ett något bättre betyg än 2013 utom inom området bostäder. Det 

sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer 

Södertälje kommun som en plats att bo och leva på blev 44 vilket är lägre än genomsnittet för 

deltagande kommuner (60) men högre än kommunens resultat 2011 (41) och 2013 (42).  

KF-mål 2: Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. Ok 

Fram till november 2016 hade 315 bostäder färdigställts, varav 185 i småhus och 130 i 

flerbostadshus. I samband med befolkningsprognosen (maj 2016) bedömdes att 251 bostäder 

färdigställs i år. Under 2015 färdigställdes 263 bostäder.  

KF-mål 3: Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller garantitider 

och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. 

Felanmälan: Alla inkomna felanmälningar registreras i ärendehanteringssystemet Infracontrol. 

226 anmälningar om klotter inkom under 2016 och samtliga (100 %) avslutades inom 

garantitiden på 36 h. Markupplåtelser: Av de 133 ansökningar om markupplåtelser som 

inkommit till kontoret till och med december omfattas 117 st av tjänstegarantin. För 88 % av 
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dessa har yttranden lämnats inom garantitiden till polismyndigheten. Bättre företagsklimat: Den 

senaste undersökningen av företagsklimatet (SKL och SBA) gjordes år 2015. I den hamnar 

kommunens totala Nöjd-Kund-Index (NKI) på 68. I jämförelse med resultatet från 2014 har 

kommunen ökat sitt NKI-värde från 62 till 68. NKI-värdena för fem av sex myndighetsområden 

har också ökat. Den största ökningen visas för området Markupplåtelse som ökade med 19 

enheter från föregående år, från ett NKI-värde på 63 till 82. Detta är långt över genomsnittet 

(68) för samtliga medverkande kommuner. Bra 

Personal Bra 

Sjukfrånvaron är 4 % vilket är lägre än förra årets 5,7 %. 

 

Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden 

Ekonomi      Bra 

Verksamhetsmål   Ok 

Personalmål    Bra 

Nämndens sammanfattande bedömning:  Bra 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15. 

Tekniska nämndens årsbokslut per 31 december 2016 med bilagor daterade 2017-02-15. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Nämndens överskott bidrar till kommunens ekonomiska resultat per 31 december 2016. 

Kontorets förslag till nämnden 
Tekniska nämnden godkänner årsrapporten per 31 december 2016 och överlämnar rapporten till 

kommunstyrelsen.  

Beslutet ska skickas till 
Akten, KS, KSK-LEK, SBK-staben 

 

 

 

 

Johan Hagland Vera Domert 

Samhällsbyggnadsdirektör Tf Versksamhetscontroller 

 

 

Handläggare: 

Vera Domert/Johanna Friberg 

 

Telefon (direkt): 08–52306671 / 08-52303201 

E-post:  vera.domert@sodertalje.se / johanna.friberg@sodertalje.se  
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Sammanfattning 
Ekonomi Bra 
TN:s resultat per 31 december 2016 är + 7 mkr (-0,8 mkr, 2015). Det är främst högre intäkter och 
lägre kostnader inom Upplåtelser och tillstånd som förklarar överskottet. 
 
TN:s nettokostnad har minskat med 21 % jämfört med 2015, främst beroende på kommunens 
slopade internränta (- 25 mkr). Intäktsfinansieringen för året blev 65 % (58 %, 2015). 
 
TN och exploateringsverksamheten har en KS/KF-beslutad investeringsram på 90,1 mkr varav TN 
har använt 47,3 mkr. 
I år har 53,5 mkr av TN:s investeringsram på 58,1 mkr använts. 
 
Lägesbedömning av KF-mål Ok 
KF-mål 1: Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras 
(bostäder, kommunikationer, gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker).  
Medborgarnas uppfattning om Södertälje mäts med SCB:s medborgarundersökning som 
kommunen genomför vartannat år. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2015 då 
samtliga områden fick ett något bättre betyg än 2013 utom inom området bostäder. Det 
sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer 
Södertälje kommun som en plats att bo och leva på blev 44 vilket är lägre än genomsnittet för 
deltagande kommuner (60) men högre än kommunens resultat 2011 (41) och 2013 (42).  

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Ok 

 
KF-mål 2: Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. 
Fram till november 2016 hade 315 bostäder färdigställts, varav 185 i småhus och 130 i 
flerbostadshus. I samband med befolkningsprognosen (maj 2016) bedömdes att 251 bostäder 
färdigställs i år. Under 2015 färdigställdes 263 bostäder.  

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Ok 

 
KF-mål 3: Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller garantitider 
och ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. 
Felanmälan: Alla inkomna felanmälningar registreras i ärendehanteringssystemet Infracontrol. 
226 anmälningar om klotter inkom under 2016 och samtliga (100 %) avslutades inom garantitiden 
på 36 h. Markupplåtelser: Av de 133 ansökningar om markupplåtelser som inkommit till kontoret 
till och med december omfattas 117 st av tjänstegarantin. För 88 % av dessa har yttranden lämnats 
inom garantitiden till polismyndigheten. Bättre företagsklimat: Den senaste undersökningen av 
företagsklimatet (SKL och SBA) gjordes år 2015. I den hamnar kommunens totala Nöjd-Kund-
Index (NKI) på 68. I jämförelse med resultatet från 2014 har kommunen ökat sitt NKI-värde från 
62 till 68. NKI-värdena för fem av sex myndighetsområden har också ökat. Den största ökningen 
visas för området Markupplåtelse som ökade med 19 enheter från föregående år, från ett NKI-
värde på 63 till 82. Detta är långt över genomsnittet (68) för samtliga medverkande kommuner. 

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Bra 

 
Personal Bra 
Sjukfrånvaron är 4 % vilket är lägre än förra årets 5,7 %.  
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Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden 
Ekonomi      Bra 
Verksamhetsmål   Ok 
Personalmål    Bra 
Nämndens sammanfattande bedömning:  Bra 
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1. Ekonomi   
1.1 Delårsresultat för nämnden   
Tekniska nämndens ekonomiska resultat 2016 är ett överskott på 7 mkr (-0,8 mkr, 2015). Det är 
främst högre intäkter och lägre kostnader inom Upplåtelser och tillstånd som förklarar överskottet.  
 
I augusti prognostiserades ett överskott på 6,5 mkr, exklusive kompensation för deponier på 1,3 
mkr som nämnden sökte och fick i samband med augustibokslutet. 5 mkr av det prognostiserade 
överskottet omfördelades till Stadsmiljö för driftunderhåll av gång- och cykelvägar, vägar och 
gator. Resultatet för nämnden blev således bättre än augustiprognosen, vilket beror på högre 
intäkter och lägre kostnader. 
 
Resultaten för de olika verksamheterna med helårsprognos framgår av tabellen nedan och 
kommenteras i kommande avsnitt per område. ”Övrig verksamhet” avser uppbokade 
semesterlöner samt befarade kundförluster som rutinmässigt bokas som en kostnad efter utebliven 
betalning. 
 
 

Verksamhetsområde (tkr) Nämndbidrag 
2016

Nettokostnad 
2016

Resultat    
2016

Nettokostnad 
2015

Stab 7 235 5 664 1 571 5 325
Stadsmiljö 108 809 112 522 -3 713 122 065
Exploatering -12 964 -14 903 1 939 -12 652
Brandförsvar 4 750 4 721 30 5 379
Upplåtelser & Tillstånd -18 035 -24 862 6 827 -16 734
Nämnd 640 904 -264 639
Övrig verksamhet 0 -610 610 976
Totalt 90 435 83 435 7 000 104 997  
 
I bilaga 1 återfinns resultat- och balansräkning för nämnden och i bilaga 2 finns en mer detaljerad 
tabell över enheterna och dess resultat. 
 
Staben  
Stabens ekonomiska resultat är ett överskott på 1,6 mkr (-0,3 mkr, 2015). Överskottet förklaras av 
lägre kostnader. Dels har konsultkostnader varit lägre, dels har staben haft flera vakanta tjänster 
under delar av året. Tjänsterna är nu tillsatta. 
 

Stadsmiljö  
Resultatet för enhetens Stadsmiljö 2016 är ett underskott på 3,7mkr (- 2,9 mkr, 2015). 
Underskottet förklaras främst av högre avskrivningskostnader, som genererats av att 
redovisningsenheten går igenom alla gamla investeringar. Det gäller avskrivningstiden på 
investeringarna som har gjorts innan de nya komponentuppdelningars riktlinjer tagits fram. I 
praktiken innebär det att om en investering har haft för lång avskrivningstid så justeras det och 
innebär att den extra kostnaden, alltså det som skulle ha skrivits av, resultatbokförs, dvs belastar 
årets resultat. Genomgången startades redan under 2015 och beräknas pågå i ett par år till, tills alla 
investeringar följer samma princip. 
Anläggningsreskontra gås igenom varje år för att säkerställa att det är rätt bokfört värde på de 
befintliga investeringarna. Vid årets genomgång har en investering, vattenspelet, helt skrivits 
av/utrangerats. Det kvarvarande värde var 1,2 mkr, vilket också har belastat årets resultat. 
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Vinterväghållningskostnaderna ligger endast 0,3 mkr över budget (se diagram1). Under samma 
period förra året låg nettokostnaderna på samma nivå, vilket framgår i diagram 2. Även när vädret 
är milt, som det har varit under hösten, har verksamheten en del fasta kostnader, som belastar 
resultatet. Det handlar om bland annat beredskapskostnader för entreprenörer och kostnader för 
dagligdrift. 
 

 
Diagram 1 

                                                                         

 
Diagram 2 
 
För att klara av uppdraget med samordning av yttre skötsel har enheten tagit in säsongsanställda. 
Det genererar högre kostnader samtidigt som intäkterna ökar när insatserna vidarefaktureras till 
bolagen. För 2016 har kontoret budgeterat 3,5 mkr i intäkter i samband med samordning av yttre 
skötsel (exkl. vinterväghållningen). Utfallet för året blev 3 mkr (1,8 mkr, 2015). För 2017 
beräknas uppdraget utökas och den budgeterade omsättningen för arbetet ligger på 3,9 mkr. 
I samband med augusti bokslutet omfördelades en del av överskottet inom enheten Upplåtelser 
och Tillstånd till Stadsmiljö. Det extra tillskottet av medel har används till att förbättra standard på 
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städning av gågatan, Storgatan, röja upp i anslutning till ett gångstråk vid kanalen, för att öka 
upplevelsen av trygghet, samt för att intensifiera lagning av potthålen på kommunens vägar. 
 
Upplåtelser och tillstånd  
Enheten består av markupplåtelser, trafikövervakning och fastighetsförvaltning. Sammanlagt visar 
enheten ett överskott på + 6,8 mkr per december 2016 (+ 1,8 mkr, 2015). 
 
Markupplåtelser   
Det ekonomiska resultatet är + 1,7 mkr (+ 0,2 mkr, 2015). Överskottet förklaras främst av högre 
intäkter för markupplåtelser till Telge Nät. Den budgeterade intäkten var 1,1 mkr, för 2015 och 
2016, den slutgiltiga summan blev ca 1,8 mkr/år, vilket innebär att enheten har fått in 1,4 mkr mer 
än budget. Även intäkterna för uteserveringar har bidragit till överskottet. 
 
Diskussionen kring markupplåtelser för Telge Näts ledningar i kommunens mark är utredd och har 
resulterat i att Telge Nät ska betala kommunen för alla ledningar som finns i kommunens planlagd 
mark. För 2015 och 2016 innebär det en intäkt på ca 1,8 mkr. Vid varje årsskifte kommer ett nytt 
belopp räknas fram baserat på den faktiska ledningslängden, samt indexjusteras. 
 
Trafikövervakning 
Det ekonomiska resultatet i december är ett överskott på 2,6 mkr (-0,2 mkr, 2015). Överskottet 
förklaras av höga intäkter för perioden. Trots att trafikövervakningen haft intäktsförluster i 
samband med byte av biljettautomater i början av året samt avstängda parkeringar i samband med 
Kringelfestivalen har intäktsnivån legat högre än budget tack vare de nya avgiftstaxorna samt 
utökade avgiftstider. Enheten är fullbemannad, vilket också bidrar till att intäkterna för 
övervakningsavgifter ligger högt. 
För 2017 är intäktsbudgeten reviderad då ett beslut om att justera avgiftstiderna har fattats, vilket 
förväntas innebära minskade intäkter. 
 
Förvaltning av kommunens fastigheter  
Verksamheten har ett resultat på + 2,5 mkr (+ 1,2 mkr, 2015). Verksamhetens överskott förklaras 
av lägre driftkostnader på lokaler och anläggningar. Drift och underhåll utförs till största delen 
under årets frostfria månader, men det förekommer insatser under hela året. Under de senaste åren 
har det gjorts en del rustnings insatser på fastigheter, både investering men också driftsunderhåll, 
som har gjort att årets kostnader har kunnat hållas nere. 
 
Tekniska nämndens renhållningsansvar 
I samband med att renhållningsansvaret flyttades från kommunstyrelsen till tekniska nämnden 
våren 2010 beslutade kommunstyrelsen att finansieringen av uppdrag/kostnader kopplade till 
renhållningsansvaret ska finansieras i varje enskilt fall och att tekniska nämnden ska få 
kompensation. Under 2016 har tekniska nämnden haft kostnader och fått kompensation på 1,3 mkr 
för arbete med deponier.  
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Projekt och exploatering  
Resultatet 2016 är ett överskott på 1,9 mkr (2,1 mkr, 2015). Överskottet förklaras främst av högre 
intäkter samt lägre personalkostnader.  Enheten har haft flera vakanta tjänster, som nu är tillsatta. 
 
Södertörns brandförsvar  
Kostnaderna för brandförsvarets lokaler ligger under tekniska nämndens ansvar. Resultatet för 
2016 blev ett överskott på 29 tkr (21 tkr, 2015). 
 
Årets effektiviseringar 
Verksamheterna har klarat av årets effektiviseringskrav. 
 

1.2 Nettokostnadsutveckling 
Den totala nettokostnaden för nämndens verksamheter har minskat med 21 % (21,6 mkr) jämfört 
med 2015. Förklaringen till nettominskningen är minskade räntekostnader (-25 mkr) eftersom 
internräntan har tagits bort, men också av högre intäkter och lägre kostnader inom Upplåtelser och 
tillstånd.  
 
Verksamhetsområde 
(tkr)

Nettokostnad 
2014

Nettokostnad 
2015

Nettokostnad 
2016

Stab 5 838 5 325 5 664
Stadsmiljö 122 169 122 065 112 522
Exploatering -12 131 -12 652 -14 903
Brandförsvar 5 404 5 379 4 721
Upplåtelser & Tillstånd -19 241 -16 734 -24 862
Nämnd 616 639 904
Övrig verksamhet 326 976 -610
Totalt 102 979 104 997 83 435  
 
Per december är intäktsfinansieringen uppe i 65 %. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört 
med förra året och förklaras av att nettokostnaderna har sjunkit med anledning av borttagning av 
den interna räntan. 
 

1.3 Särskilda uppföljningar 
Uppföljningen är inte aktuell för nämnden. 
  

1.4 Investeringar 
 
KF/KS investeringar 
Tekniska nämnden och kommunens exploateringsverksamhet har tillsammans en KS/KF-beslutad 
investeringsram på 90,1 miljoner kronor. Investeringsutfallet blev 47,3 mkr. Redan i aprilbokslutet 
gjorde kontoret bedömningen att 26,5 mkr av investeringar i stadskärnan samt 1 mkr för 
Odlingsstrategi inte skulle realiseras i år. Investeringarna i stadskärnan är beroende av externa 
parter, vilket försvårar prognosarbetet. 
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Nämndinvesteringar 
Av nämndens investeringsram på 58 mkr har 53,5 mkr förbrukats. Eftersom det har funnits 
utrymme inom de övriga investeringarna har kontoret satsat extra medel för att komma ikapp med 
beläggningsunderhållsarbetet. Kostnaderna för det landade på 11,9 mkr jämfört med budgeterade 
6 mkr.  
 
Kostnaden för insatserna på Storgatsviadukten landade på 9,8 mkr i år. Den höga utfallet beror på 
att vissa insatser har gjorts senare än planerat. 
 
 

2. KF-mål och inriktning  
Se bilaga 4. 
Lägesbedömning för målet: Ok 
 

2.1 Särskilda uppföljningar 
Samhällsbyggnadskontoret har uppmärksammat risken för fusk och otillbörlig verksamhet i samband med 
markanvisning och exploatering. Arbetet har skett i sambarbete med kommunens samordnare mot 
bidragsfusk, säkerhetsavdelning samt genom kontakter med bl.a byggmästarföreningen. Arbetet har 
resulterat i en förstärkt markanvisningspolicy som beslutades i Kommunfullmäktige i december 2016. Den 
förstärkta markanvisningspolicyn innebär att kommunen har möjlighet att ställa högre krav på byggherrar 
avseende bland annat redovisning av ägarförhållanden och koncernstruktur, redovisning av ekonomi och 
finansiering samt en redovisning eller intyg om att nuvarande eller tidigare verksamhet eller projekt inte 
omfattas av någon tvist eller brottsmisstanke. Granskningen genomförs av en extern part. 

 
3. Personal  

TN:s verksamheter har 156 medarbetare. Den totala sjukfrånvaron har minskat och ligger nu på 4 
procent (5,7 % 2015). 
 
Se även bilaga 5. 
 
Lägesbedömning för målet: Bra 
 
 

4. Sammanfattande GEH-bedömning för nämnden 
 
Ekonomi      Bra  
Nämndens verksamhetsmål  Ok  
Personalmål    Bra  
Nämndens sammanfattande bedömning:  Bra 
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5. Internkontroll 
KS:s internkontroll av kommungemensamma rutiner 
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2016 avser de gemensamma rutinerna för redovisning, 
personal, upphandling- och dokument- och ärendehantering som finns i kommunen. 
Kommunstyrelsekontoret sköter uppföljningen av dessa utom när det gäller dokument- och 
ärendehanteringen som görs av respektive kontor. 
 
Riskbedömning med SMART 
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommundelsnämnderna har som 
verksamhetsspecifikt internkontrollmål inom Sbks verksamheter att samtliga enheter ska 
genomföra årliga SMART-utredningar och ta fram åtgärder för att komma tillrätta med de största 
riskerna.  Det är riskerna inom säkerhet, arbetsmiljö och miljö som hanteras med stöd av SMART, 
en webbaserad verktygslåda för att arbeta systematiskt. 
 
Resultat 
De risker som enheterna bedömt vara störst och de åtgärder som enheterna har vidtagit/ska vidta 
ska redovisas nedan. 
   
Gemensamma risker på samhällsbyggnadskontoret 
Samtliga Sbk:s enheter i Stadshuset anger hög ljudnivå och mycket stor arbetsbelastning som 
risker i sina SMART-utredningar.  Sbk driver därför ett lokalprojekt för bättre arbetsmiljö som 
syftar till att hitta/skapa tystare miljöer för att kunna bedriva ett effektivare arbete i stadshuset. 
Kontoret har anlitat en konsult för att ta fram förslag till lösningar. I uppdraget ingår också att ta 
fram hur fler arbetsplatser kan inrymmas.  Projektet pågår under 2017 med start våren 2017. 
 
Stab och strategi 
Inom enheten finns främst en risk för hög arbetsbelastning.  För att lätta på arbetsbelastningen har 
därför två projektledare rekryterats. Även ljudnivån är ett problem. För att komma till rätta med 
störande ljudnivåer på hela arbetsplanet fortsätter arbetet med olika lösningar. 
 
Gatu- och Parkplanering  
Enhetens SMART-utredning visade att arbetsbelastningen är mycket hög även här. Dessutom 
saknas rätt kompetens i flera fall och höga ljudnivåer i stadshuset drar ner effektiviteten i arbetet. 
Under 2016 anställdes två nya medarbetare, en trafikingenjör och en trafikjurist som bedöms 
förbättra arbetssituationen. 
 
Utemiljö  
Utemiljös (driften) verksamhet har många riskfyllda moment, allt från att hantera tunga maskiner 
till farliga kemikalier.  
Delar av området i Moraberg där Utemiljö har sina lokaler kommer att exploateras och 
kvarvarande lokaler anpassas för att bli mer ändamålsenliga. I samband med detta arbetar 
Utemiljö för att minska riskerna inom samtliga SMART-områden; säkerhet, arbetsmiljö och miljö. 
Medarbetare och entreprenörer har utsatts för flera hotfulla situationer under vintern då raket och- 
knallskottsattacker har riktats mot vinterväghållningens fordon. Insatser har gjorts i samarbete 
med polis, kommunens säkerhetsenhet och andra aktörer för att öka säkerheten för medarbetare 
och entreprenörer. Förare har t ex försetts med personlarm. Den nya enhetschefen som tillträdde 
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strax före sommaren har förtydligat ansvarsfördelningen mellan arbetsgrupper/medarbetare. Nya 
gruppchefer har anställts och utbildats. 
 
Upplåtelser och tillstånd inkl trafikövervakningen 
Enhetens SMART-utredning visar på hög risk för hot och våld i tjänsten.  Medarbetarna ska därför 
alltid vara två vid förhandling av diverse kontrakt. Det är också ett sätt att förebygga fusk och 
bedrägeri. För att öka trafikövervakarnas trygghet och säkerhet har enhetens bilar fått 
punkteringssäkra däck och bilrutorna har försetts med säkerhetsfilm som skydd mot glassplitter 
vid våld mot bilens rutor. 
 
Projekt och exploatering 
Enheterna för Projekt & exploatering har inte genomfört SMART-utredning under året. 
 
RSA på uppdrag av länsstyrelsen 
Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) inom verksamheterna Trafikövervakning, Fordon, Projekt och 
exploatering samt Upplåtelser och tillstånd har genomförts i samarbete med kommunens SÄK på 
uppdrag av länsstyrelsen. 
 
 
Internkontroll av posthantering och svarstider 
2016 års internkontroll för öppning och hantering av post redovisades redan i delårsbokslutet i 
augusti. Den utfördes genom stickprover där det kontrollerades om post öppnats, registrerats och 
besvarats på rätt sätt. Kontrollen genomfördes av kontorets huvudregistrator/arkivarie tillsammans 
med plankoordinator och bygglovsadministratör.  
Reklam och liknande utskick räknas inte med i summan, varken för post eller för e-post. Däremot 
har andra handlingar av ringa eller tillfälligt värde för verksamheten inkluderats. Sammantaget var 
det endast 44 % av den inkommande posten som skulle registreras. Det har också gjorts och 26 % 
diariefördes i ärendehanteringssystemet Public 360 och 18 % registrerades i annat 
verksamhetssystem. För e-posten var andelen som skulle diarieföras betydligt lägre, endast 12 %. 
Vid stickprovskontrollerna upptäcktes inte något fall av information som borde registrerats men 
som inte gjorts. Posten bedöms därför som helt korrekt hanterad. Resultatet av kontrollen framgår 
av tabellen.  
 Öppnat Diarieförs Registreras i 

annat system 
Post 100 % 26 % 18 % 
E-post 100 % 12 % 0 % 
 
Den e-post som inkluderats i resultatet i tabellen nedan är de mejl som krävt svar. Reklam, 
bekräftelser, mötesinbjudningar och liknande har alltså räknats bort. Någon skillnad i svarstider 
mellan intern och extern e-post upptäcktes inte och resultaten redovisas tillsammans i tabellen. 
Huvudsakligen uppfyller alltså kontoret kommunen mål för svarstider eftersom samtlig e-post 
öppnats och 86 % av den inkomna e-posten besvarats inom en dag.  
 Öppnat Svarstid inom en 

dag 
Svarstid inom två 
dagar 

Svarstid inom 3 
dagar 
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E-post 100 % 86 % 11 % 3 % 
 
 
Internkontroll statsbidrag 
 
Syfte med kontrollen är att säkerställa: 

1. Att vi söker rätt statsbidrag  
2. Att det framgår om medfinansiering krävs 
3. Att redovisningen är säkerställd så att kommunen får berättigade medel 
4. Att undvika en permanent utökning av verksamheten med tillfällig finansiering 

 

Sökta bidrag 2016 

Bidrag från 
Typ av 
bidrag 

Sökt för projekt/aktivitet Enhet Status 

Länsstyrelsen  Restaurering av Telgehus 
Borgruin 

Upplåtelser 
och tillstånd 

Klart 

SLL Invest.bidrag Elväg Stadsmiljö Klart 
Trafikverket Invest.bidrag GC-vägar Stadsmiljö Klart 
Trafikverket Driftsbidrag Enskilda vägar Stadsmiljö Klart 
 

Process/ 
Rutin Kontroll-mål 

Ansvarig 
för att 

kontroll 
utföres 

Kontrollmetod 
(inkl frekvens) 

Rappor
t till 

När sker 
rappor-
tering 

Resultat 

Ansökan om 
statsbidrag 

Att vi söker rätt 
statsbidrag 

VC Identifiera möjliga statsbidrag 
och dokumentera dessa i 
verksamhetsplanerna samt 
redovisa och följa upp dessa i 
managementrapporterna 

Kontors-
chef 

Aug. Rutiner ska ses 
över.  

Ansökan om 
statsbidrag 

Krävs 
medfinansiering 

VC Detta ska framgå i 
verksamhetsplaner och 
managementrapporter. 

Kontors-
chef 

Aug. Rutiner ska ses 
över. 

Ansökan om 
statsbidrag 

Säkerställa 
redovisning av 
berättigade 
statsbidrag så att 
kommunen får 
berättigade 
medel 

VC Projektplan inklusive 
implementering och 
utvärdering ska finnas för varje 
ansökan om statsbidrag. 

Kontors-
chef 

Aug. Rutiner ska ses 
över. 

Ansökan om 
statsbidrag 

Undvika en 
permanent 
utökning av 
verksamhet med 
tillfällig 
finansiering 

VC Projektplan inklusive 
implementering och 
utvärdering ska finnas för varje 
ansökan om statsbidrag. 

Kontors-
chef 

Aug. Riktlinjer samt 
uppföljningsrutine
r ska tas fram. 

 



Tekniska nämndens delårsbokslut per 31 december 2016 
 
 

13(28) 

 
Riskbedömning/konsekvensanalys i samband med för att vi söker berättigade riktade 
statsbidrag 
A= allvarlig konsekvens 
K= Kännbar konsekvens 
L= Lindrig konsekvens 

Sannolika fel som kan uppstå 
Låg 
risk 

Medel 
risk 

Hög 
risk 

Konsek-
vens 

Permanent utökning av verksamhet x   K 
Akuta åtgärder med medel för annan verksamhet än 
avsedd  

x   A 

 
 

6. Framtida utveckling 
Bostadsbyggandet är ett prioriterat område och intresset för att bygga och köpa mark i Södertälje 
är rekordstort. Kommunen står inför en historisk expansion och ska växa snabbt under de närmsta 
åren. Utmaningen kräver en framsynt och hållbar stadsplanering med tydliga strategier, program 
och planer, vilket behövs för att kunna genomföra en snabb och storskalig samhällsutveckling med 
bibehållen god kvalitet. Därför har samhällsbyggnadskontoret ansökt om och blivit tilldelat 
särskilda statliga medel (del av den statliga välfärdsmiljarden) vilket möjliggör en satsning på 
framtagande av väl genomarbetade planeringsunderlag vilket på sikt möjliggör en hög 
utbyggnadstakt. Kontoret arbetar dessutom löpande med att prioritera de projekt som ger så stor 
samhällsnytta som möjligt med de resurser vi har att tillgå. En viktig utgångspunkt är 
översiktsplanen som anger förtätning och komplettering av befintliga områden som en 
huvudinriktning för att öka antalet bostäder i kommunen. 

För att möta de ökade resursbehoven kommer kontoret att behöva fortsätta arbetet med att 
komplettera och stärka upp den interna organisationen, både via nyrekryteringar och genom stöd 
av konsulter. Konkurrensen är stor inom flera yrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet. 
Rekryteringsarbetet tar mycket av chefernas tid och ökar trycket på övriga medarbetare då det tar 
tid och energi att introducera nyanställda innan de är helt operativa. Kompetensförsörjning är, och 
kommer fortsätta att vara, ett viktigt strategiskt utvecklingsområde.  
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BILAGA 1 

Text
Budget

Jan - dec
Bokslut 
Jan - dec 

Budget-
avvikelse

Bokslut
Jan - dec

Förändring
 föreg år

Förändr
ing

Bokslut
Jan - dec

tkr 2016 2016 2016 2015 tkr % 2014
 

INTÄKTER
Avgifter och taxor 32 795 35 489 2 694 25 603 9 885 -4 24 151
Hyror och arrenden 39 010 41 160 2 150 37 403 3 757 -1 38 154
Driftbidrag 2 343 3 541 1 198 3 171 370 -1 1 606
Övriga intäkter 101 119 76 365 -24 754 79 931 -3 566 0 71 849
(fordons- & parkeringsintäkter mm)
SUMMA INTÄKTER 175 267 156 555 -18 712 146 108 10 447 1 135 760

KOSTNADER
Personal -79 806 -81 561 -1 755 -77 791 -3 770 -1 -74 580
Drift lokal, fastighet, anläggning -85 925 -59 657 26 268 -63 018 3 362 1 -55 194
Material och tjänster -46 131 -37 960 8 171 -34 093 -3 868 -1 -32 158
Köp av prim verksamhet 0 -12 -12 0 -12 -15
Bidrag och transfereringar -922 -1 462 -540 -1 130 -331 -3 -587
Övriga kostnader 0 -1 199 -1 199 -13 -1 187 -942 -276
SUMMA KOSTNADER -212 784 -181 851 30 933 -176 044 -5 806 0 -162 811

Avskrivningar -52 108 -56 908 -4 800 -48 615 -8 293 -2 -47 291
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -89 625 -82 204 7 421 -78 551 -3 652 1 -74 342

-74 342
Kommunbidrag 90 435 90 435 0 104 162 -13 727 1 110 976
Räntenetto -810 -1 232 -422 -26 446 25 214 10 -28 637

RESULTAT 0 7 000 7 000 -835 7 835 -94 7 997

 RESULTATRÄKNING (tkr) Tekniska nämnden - årbokslut 2016

 
 

Text
tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillg.
Omsättningstillg.
Fordran internbank
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL
Ingående balans
Årets resultat

SKULDER
Kortfristiga skulder
Skuld till internbank
Långfristiga lån/skulder

S:A SKULD O EGET KAP.

 BALANSRÄKNING (tkr) Tekniska nämnden - årsbokslut 2016

31/12-2015 31/12-2016

1 059 168 1 104 845
32 439 37 217

1 091 607 1 142 062

5 428 6 263
835 -7 000

-32 216 -32 928

-1 091 607 -1 142 062

-975 751 -997 566
-89 903 -110 831
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  BILAGA 2 

RESULTAT PER ANSVARSOMRÅDE TN Budget Jan-dec Andel av
(tkr) 2016 2016  budget i %

STABEN och övrigt (2000, 91xx)
Nämndbidrag 7235 7235 100
Intäkter 4751 4964 104
Personalkostnader -9507 -8625 91
Övriga kostnader -2472 -1386 56
Ränta och avskrivningar -7 -7 104
Resultat 0 2181 0

NÄMNDEN (92xx)
Nämndbidrag 640 640 100
Intäkter 0
Personalkostnader -617 -858 139
Driftskostnader -23 -45 197
Ränta och avskrivningar 0 0 0
Resultat 0 -264 0

STADSMILJÖ (3xxx)
Nämndbidrag 108809 108809 100
Intäkter 86225 88181 102
Personalkostnader -45441 -49108 108
Driftskostnader (transportmedel inkl leasing, 
underhållsåtgärder, vinterväghålln samt el) -102980 -99761 97
Ränta och avskrivningar -46613 -51834 111
Resultat 0 -3713 0

UPPLÅTELSER OCH TILLSTÅND (6xxx)
Nämndbidrag -18035 -18035 100
Intäkter 59016 63552 108
Personalkostnader -14301 -13873 97

Driftskostnader (fastighetsdrift, underhållsåtgärder, 
avgifter, adm kost, konsultkostnader) -20787 -18583 89
Ränta och avskrivningar -5893 -6234 106
Resultat 0 6827 0

*varav Allmän platsmark (6200)
Nämndbidrag -1735 -1735 100
Intäkter 3495 5378 154
Personalkostnader -1363 -1567 115
Driftskostnader -382 -386 101
Ränta och avskrivningar -15 -12 80
Resultat 0 1678 0
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Fort. Bilaga 2 
*varav Parkering (6300)
Nämndbidrag -17600 -17600 100
Intäkter 40469 42554 105
Personalkostnader -9317 -8595 92
Driftskostnader -9916 -9818 99
Ränta och avskrivningar -3636 -3931 108
Resultat 0 2610 0

*varav Fastighet (6000)
Nämndbidrag 1300 1300 100
Intäkter 15052 15620 104
Personalkostnader -3621 -3711 102
Övriga kostnader -10489 -8379 80
Ränta och avskrivningar -2242 -2291 102
Resultat 0 2539 0

PROJEKT & EXPLOATERING (4xxx)
Nämndbidrag -12964 -12964 100
Intäkter 25275 26209 104
Personalkostnader -9940 -9525 96
Övr kostnader (fastighetsskatt mm) -2035 -1781 88
Ränta och avskrivningar -336 0 0
Resultat 0 1939 0

BRANDFÖRSVARET (5xxx)
Nämndbidrag 4750 4750 100
Intäkter 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Övr kostnader (ex hyrda lokaler mm) -4681 -4656 99
Ränta och avskrivningar -69 -64 93
Resultat 0 30 0

***TOTALT RESULTAT*** 0 7000 0  
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BILAGA 3 
Helårsbokslut 2016 - Investeringssammanställning, nämnd: TN
KF/KS beslutade investeringar Avräkning mot projektanslag

Proj.nr Projektnamn

Totalt 
projekt-
anslag 

Total 
utg/ink 
tom 2016-
12-31

Prognos för 
hela 
projektet

Avvikelse 
för 
projektet

Invest. 
budget 2016

Förbrukn 
2016

Avvikelse 
2016

Avslutas 
detta 
bokslut

Prognos 
slutdatum 
(år/månad)

Pågående (totalt) 
investeringar som inte 
har aktiverats 31/12 
2016

Exploateringsverksamhet
92600 Exploateringsvägar 20 000  
92619 N Nydala Ekgården 5 406 473           5 406
92622 Glasberga Sjöstad 32 502 6 268        32 502
92642 Nydala Ekgården etapp 2 1 059 1 059        1 059
92643 Mälareparken 30 30             30
92660 Björkmossen 295 295           295
92661 Kaxberg Lina 7 595 2 922        x
92662 Glasberga gård 12 285 -                12 285
92665 Mberg Jakobdalsvägen 15 660 193           15 660
92669 Stora Ritorp 8 8               8
92670 Venus (Gästgivare) 1 703 -                1 703
92671 Orion (Garvaren) 137 122           137
92672 Vasa etapp 2 Målvaktsv 5 325 4 800        x
92674 GC-väg Ängsviolen bostomr 485 -                x
92677 Gamla Högloft expl 124 124           124

Totalt 20 000  16 294   3 707     

94005     Fastköp Överjärna-Tuna5:1 1 350 1 400     1 350      50          x

Tekniska nämndens verksamhet
86600     PM10 3 000 2 976 3 000       2 976        24            x
93600     Effektbelysning KFKS 750          147           603          147
96033 Elväg 2 000       1 237        763          
96254 GC-utbyggnad KF/KS 8 300       5 717        2 583       843
96600 PM10  KF/KS -               298           298 -         
96680 GC-tunnlar trygghetsats 1 000       34             966          34
96801 Vikbergsvägen ombyggnad 10 000     7 818        2 182       2017 7 818

Totalt 25 050  18 226   6 824     

97000 S-e City i samverkan 42 600  
97003 Inre Maren 352           2019 811
97004 Gågatan, upprustning -                2019 998
97005 Stora Torget upprustning 3 169        2018
97007 GC-väg Mälarrampen 869           2017 888
97008 Järnag Gågata 5 754        2017
97009 Inköp Slussholmen 68             429
97010 Stråk S Torget Snäckviken -                277
97011 Trygghetsprojekt SCIS 849           
97013 Köpmangatan 401           401
97014 Slussholmen genomförande 17             17

Totalt 42 600  11 479   31 121  
Summa teknisk verksamhet 67 650  29 705   37 946  

90001 Ej utlagt på projekt 1 000     -               1 000     

TOTALSUMMA KF/KS 90 050 47 348   42 702  81 872

Årets investeringsbudget

Investeringsutfallet för KF/KS investeringar ligger under budget. Anledningen är att det i många fall flera aktörer iblandade, vilket tenderar att fördröja 
processerna.
Även händelser som exempelvis avstängning av motorvägsbron har bidragit till fördröjning samt att resurserna (tid) har lagts på oförutsedda insatser.
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Fort. Bilaga 3 
Nämndinvesteringar Årets investeringsbudget

Proj.nr Projektnamn
Invest. 

budget 2016
Förbrukn 

2016
Avvikelse 

2016

Fordonsenhet 4 000
82200, 
83100

Lätta lastbilar, Maskiner o 
tillbehör

5 445

86300 Bensinstation 71
Totalt 4 000 5 516 -1 516

Parkeringsverksamhet 6 000
91100     Parkering 0
91123     Taxaändring 317
91124     MC parkeringar 180
91125     Pershagen parkering 622
91126     Gemensam Trafikövervaknin 2 686

Totalt 6 000 3 805 2 195

92001     Fastighetsåtgärder 5 000
92012     Måsnaryd väg 307
92024     Brandsta Omb Omklädningsr 631
92030     Fasad Tuna Gård 210
92032     Timmerhusren Farsta Mag 0
92033     Renov Mora 1:56 magasinet 455
92035     Telge hus borgruin 1 121
92036     Valsta Gård ombyggnad 2 015
92038     Badrumsren Tuna gård 100
92039     Fjärrvärmecentral Morabv. 493
92041     Gästhamnen Elstolpar 114
92044     Eklundsnäs Camp Taksäkerh 93
92045     Ängsbacken 66
92046     Badrumsr del 2 Tuna Gård 311
92097     Ekeby gård huvudbyggn 37
92099     Oförutsedda fghåtgärder -37

Totalt 5 000 5 915 -915

93300     Lekplatser upprustn TN 3 380
93310     Lekplats Viberget 236
93311     Uppr lekplats Dalparken 363
93312     Lekplats Gäddstigen 1 055
93313     Lekplats Prismavägen 844
93350 Bänkprojekt TN 616

Totalt 3 380 3 113 267

93360 Oxbacksleden gestaltning 2 000 678 1 322

93370     Stadsdel,central plats 3 500
93382     Upprustn Astraparken 415
93386     Hundrastgård Kummelvägen 259
93389     Turingelunden 219
93391     Kvarnlunden 413
93392     Hagaparken 368
93393     Planteringsräcken 162
93394     Inre Maren kajlagning 298
93395     Tillghetsanpassn Gågatan 259

Totalt 3 500 2 391 1 109

96101     Konstbyggnader, broar 3 000 188 2 812
96102     Storgatsviadukten 5 000 9 819 -4 819
96103     Birkavägen/Östergatan omb 1 000 65 935
96255     GC-utbyggnad TN 2 000 0 2 000
96357     Busshållplatser 1 000 129 871
96380     Gatuombyggnad TN 9 000 5 280 3 720
96381     Beläggningsunderhåll TN 6 000 11 874 -5 874
96382     Gatubelysning (TN) 5 000 4 376 624
96384     Industrispår TN 100 0 100
96535     Bergskrotning 500 0 500
96536     Markvärme 100 0 100
96545     GC-tunnlar 500 0 500
96554     Dagvatten 1 000 339 661

Totalt 34 200 32 069 2 132

TOTALSUMMA TN 58 080 53 486 4 594
90 050 47 348 42 702

Avskrivningar (tkr) 58 080 53 486 4 594
2016 2017 2018 
56 908 53 924 148 130 100 834 47 296

Summa KF/KS beslutade investe  

Nämndbeslutade investeringar

S:a investeringar Totalt  
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BILAGA 4 
Uppföljning av mål för Samhällsbyggnad och offentlig miljö 
 
KF-mål 1: 

Medborgarnas uppfattning om Södertälje som en plats att bo och leva i ska förbättras (Bostäder, 
kommunikationer, gator och vägar, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och parker) 

Uppföljning: (SBN, TN, KDN) 

Medborgarnas uppfattning om Södertälje mäts med SCB:s medborgarundersökning som kommunen 
genomför vartannat år. Den senaste undersökningen genomfördes våren 2015 då samtliga områden fick ett 
något bättre betyg än 2013 utom inom området bostäder.  

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Södertälje 
kommun som en plats att bo och leva på blev 44 vilket är lägre än genomsnittet för deltagande kommuner 
(60) men högre än kommunens resultat 2011 (41) och 2013 (42). 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för faktorn Utbildningsmöjligheter och Kommersiellt 
utbud högre, medan faktorn Bostäder och Trygghet är lägre för Södertälje kommun. Det är alltså främst 
förbättringar av betygsindexen för faktorerna Trygghet samt Bostäder som kan höja helhetsbetyget Nöjd-
Region-Index. 

Nästa undersökning genomförs 2017. 

 

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Ok 

KF-mål 2: 

Antalet nytillkomna bostäder per år ska öka. 

Uppföljning: (SBN, KDN, TN) 

Antalet nybyggda bostäder under året tas fram av kommunens statistiker som bearbetar uppgifter från 
bygglovsenheten och som enligt lag ska inrapporteras till SCB. Fram till november 2016 rapporterades 315 
färdigställda lägenheter varav 185 i småhus och 130 i flerbostadshus. De områden i vilka flest lägenheter 
färdigställdes var Ritorp (86 st) och Glasberga sjöstad (85 st). Utöver de 315 lägenheterna färdigställdes 
sex specialbostäder (bostäder för äldre-/funktionshindrade eller studenter). 

Enligt bostadsbyggnadsantagandena som gjordes i samband med befolkningsprognosen och som antogs av 
KS i maj, skulle 251 bostäder, varav 219 i enbostadshus och 32 i flerbostadshus ha färdigställts. Under 
2015 färdigställdes 263 bostäder varav 211 i småhus och 52 i flerbostadshus. 

 

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Ok 

KF-mål 3: 

Tjänster och uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen som uppfyller kommunens garantitider och 
ambitioner i strategiska styrdokument ska ligga kvar på hög nivå. 

Uppföljning: (SBN, KDN, TN, MN) 
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Felanmälan 

Kontoret har inlett och håller på att utveckla samarbetet med kontaktcenter för att effektivisera och 
kvalitetssäkra arbetet med felanmälningar. Alla inkomna felanmälningar registreras i 
ärendehanteringssystemet Infracontrol. För de kategorier som har en beslutad garantitid, för närvarande 
klotter och belysning, ska ärendet behandlas och slutföras inom denna garantitid. Målet för Tekniska 
nämnden är att 90 % ska få svar/besked/återrapportering inom angiven tid senast 2018.  

Registrerade anmälningar om klotter hanteras och kvitteras direkt av entreprenören för klottersanering. 
Efter att klottersaneringen är utförd klarmarkeras ärendet och entreprenören rapporterar det som avslutat. 
Skyltar som blivit nedklottrade rengörs av utemiljöenheten själva. Cirka 90 % av skyltarna måste dock 
ersättas av nya eftersom reflexen på skyltarna blir förstörd vid rengöring. Utöver att hantera inrapporterade 
ärenden görs kontinuerlig rondering (3 ggr/vecka) i centrum samt i ytterområdena. Områden där klotter är 
vanligt förekommande, ronderas oftare. Enligt statistik från ärendehanteringssystemet har 226 
anmälningar om klotter inkommit under 2016 och samtliga (100 %) avslutades inom garantitiden på 36 
h. Klotter med rasistisk innebörd saneras alltid direkt. 

Kommunens belysningsgaranti innebär att en trasig glödlampa ska bytas ut inom 15 dagar från anmälan. 
Garantin gäller dock bara ljuskällan och ofta finns det andra orsaker till att det inte lyser, t.ex. en trasig 
armatur eller ett elfel som innebär att flera lampor är släckta inom ett och samma område. Många 
felanmälningar gäller påkörda lyktstolpar vilket innebär utredningsarbete och längre åtgärdstid. 
Åtgärdandetiden beror till stor del på vilket typ av belysningsfel det handlar om och hur snabbt kommunens 
entreprenör och Telge nät kan agera. 

Markupplåtelser 

Enligt ordningslagen ska den som önskar använda offentlig plats, ansöka om tillstånd hos polisen och få 
markägarens godkännande. Kommunen är i sin roll som fastighetsägare remissinstans och ska lämna 
remissyttrande till polismyndigheten som beslutar om tillståndet. Enligt kommunens tjänstegaranti för 
markupplåtelser ska 80 % av remissyttranden besvaras senast 5 arbetsdagar efter det att polisens 
remissförfrågan inkommit till kommunen. Detta under förutsättning att kontoret inte behöver inhämta ett 
remissyttrande från andra enheter/kontor/bolag. Av de 133 ansökningar om markupplåtelser som inkommit 
till kontoret till och med december omfattas 117 st av tjänstegarantin. För 88 % av dessa har yttranden 
lämnats inom garantitiden till polismyndigheten. Resterande upplåtelser innefattas inte av tjänstegarantin 
eftersom de inte kan besvaras enbart av samhällsbyggnadskontoret utan behöver remitteras till andra 
kontor/myndigheter. Ett e-postmeddelande skickas alltid till sökande då kommunen sänder sitt yttrande till 
polisen. 

Bättre företagsklimat 

Varje år görs en servicemätning av företagsklimatet i Södertälje kommun, vilket är en del i den nationella 
mätningen Löpande Insikt. Undersökningen är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Tekniska 
nämndens mål är att index för markupplåtelser förbättras och når snittet bland deltagande kommuner till 
2018. 

Den senaste undersökningen avser den myndighetsutövning som skedde i Södertälje kommun år 2015. I 
den hamnar Södertälje kommuns totala Nöjd-Kund-Index (NKI) på 68. I jämförelse med resultatet från 
2014 har kommunen ökat sitt NKI-värde från 62 till 68, dvs. med sex enheter. NKI-värdena för fem av sex 
myndighetsområden har också ökat. Den största ökningen visas för området Markupplåtelse som ökade 
med hela 19 enheter från föregående år, från ett NKI-värde på 63 till 82. Detta är långt över genomsnittet 
(68) för samtliga medverkande kommuner. 
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Samtliga sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och 
effektivitet) ges ett högre index i årets undersökning i jämförelse med resultaten från 2014. De största 
förbättringarna visas för kompetens, rättssäkerhet och effektivitet som ökat med åtta enheter.  

 

Lägesbedömning i bokslutet 2016 för målet: Bra 

 
 
Uppföljning av övriga inriktningar inom området Samhällsbyggnad och offentlig miljö 
 

1. Södertäljes strategiska infrastruktur- och trafikfrågor ska tydliggöras för statliga och regionala 
myndigheter för att förbättra Södertäljes tillgänglighet för människor och företag, både genom 
Södertörnssamarbetet och eget arbete. Aktuella projekt är Ostlänkens dragning och utbyggnad, 
Södertälje kanal och sluss, farleden till Landsort, Resecentrum, trafikförbättringar i 
kollektivtrafiken med SL och upphandlad bussoperatör, samt elvägen mellan centrum och 
Södertälje Syd.  

 
Uppföljning: (SBN, TN) 

I maj nådde kommunen en överenskommelse med Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen bekräftade 
bland annat Södertälje syds funktion som nod för nationellt och regionalt resande samt som station för 
framtida höghastighetståg. I överenskommelsen har kommunen förbundit sig att förskottera 93,2 Mkr och 
medfinansiera 47,5 Mkr samt att bygga 15 300 bostäder i Södertälje tätort fram till år 2035. Detta ligger i 
linje med Södertäljes gällande mål att bygga 20 000 bostäder i hela kommunen. Det som kvarstår till 2017 
är de formella avtalsskrivningarna inför kommande beslut i KF.  

Kontoret har strukturerat upp arbetet med Södertälje C som under året har fokuserat på samverkan mellan 
SLL, Trafikverket, Jernhusen och Tornstaden. Under 2016 har arbetet inriktats på att definiera bytespunkt 
Södertälje C för att säkerställa tillgång till medfinansieringspengar i länstransportplanen. Framtagandet av 
ett gestaltningsförslag för stationsområdet har genomgått en omstart under ledning av kommunen där 
samråd sker fortlöpande med övriga parter. En överenskommelse har träffats med Trafikverket för tillgång 
till mark för byggande av Tingsrätten 2017. 

Samordningen mellan Sjöfartsverket och Södertälje kommun för ombyggnation av Södertälje kanal och 
sluss pågår och Sjöfartsverket har under 2016 påbörjat de fysiska arbetena. 

 

 



Tekniska nämndens delårsbokslut per 31 december 2016 
 
 

22(28) 

2. En trafik- och parkeringsstrategi för tätorten ska implementeras. För främjande av miljövänliga 
transporter behöver tillgången till laddstolpar för elbilar utökas och information om var de finns 
tydliggöras.  

 
Uppföljning: (SBN, TN) 

Arbetet med Trafik- och parkeringsstrategin är i slutfasen. Parallellt med detta arbete har kontoret påbörjat 
arbetet med att ta fram konkreta trafikplaner kopplat till strategin, bl.a. en trafikplan för norra stadskärnan. 
Genomförandet av trafiksimuleringar har genomförts för kritiska stråk och målpunkter i tätorten som 
underlag för validering av inriktningarna i strategin.  

En parkeringsstrategi för stadskärnan beslutades under hösten och arbetet med en parkeringsstrategi för 
övriga kommunen är under uppstart. Kontoret utreder även problematiken med förhöjda partikelhalter på 
de mest utsatta gatorna i tätorten med syfte att hitta en långsiktig lösning för att förbättra luftkvaliten. 

Ett samverkansprojekt kring induktiv laddning har genomförts där Scania, Vattenfall, KTH och SLL var 
projektparters. Laddning av buss linje 755 invigdes i oktober i Astrabacken där en laddstation installerats. 

En utvärdering av befintliga laddstolpar för elbilar ska genomföras innan ytterligare utbyggnad kan ske. En 
karta med information om samtliga laddplatser finns på kommunens nya webbplats. 

 

 
3. Arbetet med att utveckla stadskärnan enligt stadskärneprogrammet är prioriterat och ska bedrivas 

genom Södertälje City i samverkan. En av målsättningarna är att Södertälje ska bli utsedd till årets 
stadskärna 2018. Offentliga och privata intressen i samverkan ska öka möjligheterna att skapa ett 
mer levande centrum och få fler att välja Södertälje för att besöka, bo, arbeta eller etablera 
verksamhet i. Inom ramen för samverkansprojektet genomförs omfattande utveckling och förnyelse 
av den fysiska miljön, men även åtgärder för att stärka upplevelsen av ett rent och trivsamt 
centrum. 

 
Uppföljning: (SBN, TN) 

Arbetet med att planera för och utveckla stadskärnan utgår från stadskärneprogrammet ”Södertälje 
stadskärna 2009-2029” och och genomförs i samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna, näringslivet 
och centrumföreningen. Arbetet är indelat i fyra delområden: Stadens liv och innehåll, Förnyelse i 
stadskärnan, Förnyelse av slussholmen och kanalen, samt Stadens hållbara kommunikationer. Det politiska 
utskottet för Södertälje City i samverkan har beslutat om ett 30-tal delprojekt som ska genomföras under en 
fyraårsperiod (2015-2018). Under året har uppdraget och omfattningen som formulerades i 
stadskärneprogrammet utökats till att även innefatta norra delen av stadskärnan och Södertälje Science 
park. Arbetet i den delen av stadskärnan utgår från konceptstudien som finns framtagen för den norra delen 
av stadskärnan. 

Många projekt pågår parallellt och arbetet kräver mycket utredning och dialog kring stadens möjligheter 
och förutsättningar. De statliga och regionala infrastrukturprojekt som pågår, Sjöfartsverkets ombyggnation 
av Södertälje kanal och sluss samt ombyggnad av Södertälje C, har stor inverkan på hela 
stadskärneutvecklingen. En utmaning i arbetet är det faktum att många projekt är tätt kopplade till och 
beroende av varandra, vilket gör att det ställs extra höga krav på synkronisering och samordning mellan de 
många delprojekten. 

Kontoret har under året arbetat med att tydliggöra samverkansorganisationen internt med de medverkande 
kontoren på kommunen. Från och med september är även en ny samordnarroll för kommunens del i SCiS 
tillsatt för att driva utvecklingsarbetet vidare. 
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Kringelfestivalen är en viktig del i Södertälje City - i samverkan och fungerar som ansiktet utåt gentemot 
Södertäljeborna och besökare. Under festivalen har alla parter som är involverade i stadskärneutvecklingen 
möjlighet att informera om sin verksamhet och kommunicera vad som händer i stadskärnan just nu, och de 
riktade dialogaktiviteter som genomförs utgör en viktig grund för det fortsatta arbetet. Dialogen under årets 
Kringelfestival handlade om kulturens betydelse i stadsutvecklingen, hur kultur kan skapa mer liv i 
stadskärnan och vara bärare av stadens identitet. Med hjälp av ett tiotal ungdomar och fyra konstnärer 
samlade kommunen in över tretusen synpunkter på detta tema. 

Flera ombyggnadsprojekt har initierats under året. Arbetet med förlängning av gågatan är i slutfasen, och 
det som återstår är åtgärdande av mindre avvikelser innan slutbesiktning kan ske under våren 2017. En 
programhandling för ombyggnation av Inre maren har tagits fram vilket kommer att ligga till grund för 
ansökan om vattendom vilket behövs för att kunna genomföra byggnationer i vattnet. Förstudier för 
utveckling av Slussholmen respektive norra delen av stadskärnan är också framtagna och båda projekten 
kommer nu att gå in i nästa fas med planering och genomförande. En viktig del i arbetet med norra delen av 
stadskärnan är att skapa ett mer stadsmässig gaturum och stärka ett tydligt och attraktivt gång- och 
cykelstråk från Södertälje C till KTH och Södertälje Science park.. I linje med detta arbete har en 
förstudie för utveckling av parkeringshus och bostäder vid Kv Spinnrocken och Separatorn 
påbörjats. Utveckling och gestaltning av Stora Torget pågår också liksom arbetet med projektering för 
ombyggnad av Köpmangatan kopplat till exploateringar i centrum, bland annat detaljplanen för Orion som 
vunnit laga kraft under året. I samband med detta arbete har kontoret även utrett möjligheterna till 
flytt av infart till parkeringshuset Tellus. Detaljplanearbetet för Sländan 7 går långsammare än beräknat 
på grund av ägarbyte, komplexa riskfrågor och gestaltningsfrågor som kräver noggrann utredning då 
byggnaden planeras att bli ett nytt landmärke i stadskärnan. 

 

 
4. Områdena Ronna, Fornhöjden, Geneta och Hovsjö ska enligt stadsutvecklingsstrategin utvecklas i 

samarbete med de fastighetsägare och de lokala aktörer som verkar i området. Strategin 
förutsätter att alla aktörer deltar i samverkansarbetet samt att respektive nämnder och bolag 
avsätter resurser för detta. Utgångspunkten är att de riktade satsningar som görs ska understödja 
det samlade arbetet med stadsdelsutvecklingen.. 

 
Uppföljning: (SBN, TN) 

För att ta ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen tog kommunstyrelsen i februari 2014 beslut om en 
strategi för stadsutveckling. Strategidokumentet togs fram för att konkretisera hur arbetet med att utveckla 
områdena ska organiseras och styras. I strategin är det inskrivet att implementeringsfasen löper parallellt 
med uppföljning och utvärdering samt att strategin ska omprövas efter utvärderingen.  

Stadsutvecklingsstrategin innebär att kommunen utifrån översiktsplanen övergår till att ta ett samlat grepp 
kring arbetet med stadsutvecklingen och att arbetet tydligare utgår från Mål & budget och nämndernas 
verksamhetsplaner. För att alla berörda nämnder ska kunna medverka i stadsutvecklingsprojekten ska 
frågorna samberedas för kommunens del på kontorsnivå. 

Strategin utvärderades under 2015 och nu har arbetet lyfts till kommunledningsgruppen för diskussion om 
nästa steg som ännu inte är beslutad. Det övergripande målet med det fortsatta arbetet är att koordinera 
kommunens gemensamma resurser, nyttja redan befintliga konstellationer och det som redan görs för att få 
större effekt av olika utvecklingsinsatser. 
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5. Kommunen ska verka för att öka andelen gående, cyklande och kollektivt resande i samverkan med 

ansvariga aktörer på trafikområdet. I enlighet med cykelplanen genomförs fortsatta investeringar 
för en ökad andel cyklande, genom upprustning av befintliga cykelbanor, samt anläggning av nya 
banor.  

 
Uppföljning: (SBN, TN, KDN) 

Genomförandet av cykelplanen fortlöper enligt tidplan. De delprojekt som har genomförts i år är 
anläggande av en gång- och cykelväg på Viksängsvägen, Aspegrensvägen, del av Oxbacksleden samt 
uppförande av cykelpumpar på Ekdalsgatan och vid Östertälje station. Sommarens problem med 
motorsvägsbron har resulterat i att delprojektet Mälarrampen har blivit försenat men arbetet kommer att 
slutföras under våren 2017. 

Södertälje kommun ingår i ett samarbetsprojekt med Scania och KTH inom områdena Mobility 
management, Living Lab Södertälje, Smart Cities och Connected Mobility Arena med syfte att främja 
andelen gående, cyklande och kollektivt resande. Detta kommer att vara ett viktigt utvecklingsområde 
framöver och är tätt kopplat till kommunens trafikstrategiarbete. Ett kommuninternt arbete för hållbart 
resande pågår också där bland annat utvärdering och utveckling av kommunens bilpool ingår.  

 

 
6. Satsningar på trafiksäkerheten ska fortsätta för att minska olyckor och öka tryggheten, främst för 

gång- och cykeltrafikanter men även för bilister.  
 
Uppföljning: (TN, KDN) 

I utbyggnaden av cykelplanen sätts behovet av trygghet och säker trafikmiljö för gående och cyklister i 
fokus. Om det är möjligt görs utbyggnaden alltid som en kombinerad gång- och cykelbana för att på ett 
kostnadseffektivt sätt skapa en säker och trygg trafikmiljö för gående och cyklister. I detaljplanearbetet 
läggs stort fokus på dessa frågor och även i satsningen på vintervägnätet är gång- och cykelbanor 
prioriterade. 

Parallellt med det löpande arbetet med specifika trafiksäkerhetsåtgärder arbetar kontoret med flera 
strategiska projekt med fokus på att förbättra trafiksäkerheten. Ett skolvägsprojekt pågår där kontoret 
genomför åtgärder för att göra skolbarns vägar till och från skolan säkrare. Åtgärderna baseras på en 
webbaserad trafiksäkerhetsanalys. I år har tre skolor fått möjlighet att delta. Arbetet med en hastighetsplan 
samt en trafiksäkerhetsplan har också påbörjats. 

Samhällsbyggnadskontoret har påtalat behovet om utbyggnad av GC-väg utmed väg 57 för trafikverket 
men hittills har ingen åtgärd genomförts. Kontorets bedömning är att kommunen får stå för en eventuell 
utbyggnad. I februari 2017 kommer kommunen tillsammans med länsstyrelsen, länsförbundet i Sörmland 
och Gnesta kommun att uppvakta trafikverket för att driva frågan om ökade insatser för att öka säkerheten 
för barn utefter väg 57. 

 

 
7. Arbetet med Almnäs ska fortsätta i samverkan med övriga aktörer i området. Almnäs har ett av 

Sveriges bästa lägen för företagsetableringar, området har även förutsättningar att bli ett 
miljömässigt föredöme avseende hur ett hållbart logistik- och industriområde utvecklas. 

 
Uppföljning: (TN, KDN) 
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För att möta efterfrågan på verksamhetsmark arbetar kontoret med utveckling av både Morabergsområdet 
och Almnäs. I Almnäs pågår just nu flera detaljplaneprojekt med syfte att möjliggöra industri med 
inriktning mot logistik. Inom området har två detaljplaner vunnit laga kraft under året och arbetet med att 
förlägga nya VA-ledningar pågår. Flera intressenter har visat intresse men försäljning avvaktar VA-
utbyggnaden. En omfattande trafikutredning pågår för att utreda förutsättningar för en förbättrad 
framkomlighet och tillgänglighet i och runt Morabergs handelsområde, vilket är en förutsättning för att 
utöka handelsområdet. Programarbetet för Pershagen 1:4 och Bränninge gård 1:1 (Kilenkrysset) har också 
påbörjats. 

Kontoret arbetar dessutom med att genomföra utpekade aktiviteter kopplat till kommunens 
näringslivsstrategi. Det handlar bland annat om att sammanställa och synliggöra kommunalt innehav av 
verksamhetsmark med aktiv marknadsföring av Södertälje för företagsetableringar, att åskådliggöra och 
kommunicera planläggningsprocessen med näringslivet, samt att kontinuerligt utveckla och förstärka 
bemötande, tillgänglighet och kompetens inom våra myndighetsområden. 

 

 
8. Det är viktigt att värna jordbruksmarken i enlighet med översiktsplanens intentioner så att 

beroendet av att importera livsmedel inte ökar. Behovet av lokal- eller närodlat kommer med all 
sannolikhet att öka i framtiden och det är angeläget att vara förberedd på den utmaningen. Fler 
odlingslotter och kolonilotter samt möjliggörande av stadsodling ska kunna tas fram inom 
kommunen för att möta efterfrågan. Den strategiska inriktningen för kommunens brukbara mark 
ska vara en successiv övergång till ekologisk produktion. En odlingsstrategi ska därför tas fram för 
att bland annat hitta lämpliga platser i kommunen för detta. 

 
Uppföljning: (TN, KDN) 

Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en odlingsstrategi. Strategin ska omfatta all jordbruksmark i 
kommunen och andra lämpliga ytor för odling i tätorten med omnejd. Projektet är uppdelat i två etapper. 
Den första etappen färdigställdes i slutet av 2016 och innehåller ett förslag på struktur och innehåll i 
odlingsstrategin, framtidsscenarier, förutsättningar och former för olika typer av odling samt behov av 
reglering av marken.  

Sedan 2015 deltar Södertälje även i EU-projektet Agri-Urban där 11 städer/regioner i Europa samarbetar 
kring utmaningen att skapa fysiska platser och förutsättningar för att öka sysselsättningen inom livsmedel 
och jordbrukssektorn, samtidigt som möjlighet till stadsnära odling förstärks. Under fas 1 av projektet 
genomfördes en nulägesanalys och i maj fick projektet godkänt att fortsätta in i fas 2 med mål att ta fram en 
handlingsplan fram till projektslut 2018. Det fortsatta arbetet kommer att ske i nära koppling till projekten 
Matlust, MAP2020 och Odlingsstrategin. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lägesbedömning sammantaget för området Samhällsbyggnad och offentlig miljö: Ok  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BILAGA 5 
Personalbokslut 
 
Personalbild SBK - TN 
Antal årsarbetare 2014 2015 2016
Sbk 185 198 210
Totalt kommunen 5478 5545 5556  
Personalomsättning 2014 2015 2016
Sbk 10% 10% 11%
Totalt kommunen 10% 12% 15%  

Antal årsarbetare 
2014 2015 2016 

TN 140 152 156 

Samhällsbyggnadskontoret har ökat antalet årsarbetare med 12 personer.  
Personalomsättningen ligger lägre än kommunen som helhet. 
 
Arbetad tid av timavlönade, 
Omräknat till antal årsarbetare 

2014 2015 2016
0,8 2,6 3,6  

 
Antal annonserade tjänster 

2014 2015 2016
28 36 48  

 
Det har skett en ökning med 1,0 årsarbetare som är anställda med timlön jämfört med 2015. Det 
har också utannonserats 48 tjänster vilket är en ökning med 12 st. jämfört med föregående år. 
 
Mångfald 
(* avser jämförelse med Södertälje kommuns befolkning) 
Medelålder 2014 2015 2016
Kvinnor 46,4 46,4 47,2
Män 48,2 47,1 47,6
Totalt 47,5 46,8 47,4  
 
Andel medarbetare per åldersgrupp 

2014 2015 2016
-29 7% 8% 11%
30-39 17% 18% 18%
40-49 29% 26% 24%
50-59 28% 31% 33%
60- 19% 16% 14%  
Könsfördelning 2014 2015 2016 2016*
Kvinnor 40% 39% 41% 49%
Män 60% 61% 59% 51%  
 
Andel medarbetare med utländsk bakgrund 

2014 2015 2016 2016*
Medarbetare 23% 24% 27% 57%
Chefer 13%  -  -  -  
 
Personalkostnader 
Totala personalkostnader (tkr) 

 2014 2015 2016 
TN 74 580 77 791 81 561 
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Sjuklön dag 1-14 (tkr) 
 2014 2015 2016 

TN 675 710 830 
 

   Sjuklön dag 14- (tkr) 
 2014 2015 2016 

TN 193 79 62 
 
 
Medellön för tillsvidareanställd personal 

2014 2015 2016
Sbk 32 292 33 097 33 880
Totalt kommunen 28 018 28 870 30 008  
 
Sjuktal SBK 
(* avser jämförelse med kommuns medarbetare totalt) 

2014 2015 2016 2016*
Kön
Kvinnor 4,96 5,90 4,10 7,99
Män 5,23 4,66 3,66 4,08
Ålder
 -29 år 2,74 1,36 2,26 5,65
30-49 år 4,08 4,15 2,75 6,66
50- år 6,36 6,48 5,10 8,22

Totalt 5,13 5,12 3,83 7,18  
 
Andel långtidssjukfrånvaro, över 60 dagar 

2014 2015 2016 2016*
47,71 48,37 29,15 43,70  

 
Samhällsbyggnadskontorets sjukfrånvaro är 3,83 % 2016 och ligger lägre än kommunen totalt 
som är 7,18 %. Nivån på kontoret har sjunkit med 1,3 % jämfört med 2015.  
Kvinnors sjukfrånvaro är något högre än männens på Samhällsbyggnadskontoret, men ligger 3,9 
% lägre än kvinnor generellt i kommunen. 
Sjukfrånvaron totalt på kontoret har gått ner tre år i rad. 
Långtidssjukfrånvaron har sjunkit med 19 % jämfört med 2015 och nu står korttidssjukfrånvaron 
för mer än hälften av sjukfrånvaron. 
 
Andel korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 

2014 2015 2016 2016*
36,90 38,22 57,64 37,19  

 
Arbetsmiljö 
Indexvärde HME 

2014 2015 2016
72 74 69  

 
Anmälda olycksfall och tillbud 

2014 2015 2016
10 14 20  

 
Av de 20 KIA-anmälningarna som rapporterats är 8 stycken hot, 8 stycken skador/olycksfall och 
resterande olika tillbud. 
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Sammanfattning av måluppfyllelse 
 
□ Den hållbara arbetshälsan ska öka och leda till att fler medarbetare är friska och i arbete 
 
Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen (i de fall måluppfyllelsen har brister) 
 
Lägesbedömning av målet för kontoret: Bra, Ok eller Har brister  
 
Samhällsbyggnadskontoret har en låg sjukfrånvaro och fokus här bör ligga på att behålla den låga nivån 
samt att arbeta med att förebygga ohälsa. Med hänvisning till den nya arbetsmiljöföreskriften Social och 
organisatorisk arbetsmiljö har arbetsgivarens ett ännu större ansvar än tidigare inom detta område. 
 
□ Index för hållbart medarbetarengagemang ska bibehållas eller öka för verksamheter med låga värden. 
 
Åtgärder som gjorts för att förbättra måluppfyllelsen (i de fall måluppfyllelsen har brister) 
 
Lägesbedömning av målet för kontoret: Bra, Ok eller Har brister  
 
Indexvärdet för HME har sjunkit med 5 enheter från 2015.  
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