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Plats och tid Måndag 2007-11-26 kl 17.00-18:30 
 
Beslutande Se bilagd förteckning 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Övriga deltagande       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Utses att justera Randal Piersons (mp) 
 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunstyrelsens stab 2007-12-03 Paragrafer 140-155 

 
Underskrifter Sekreterare   
  Kjell Sjundemark  
    
 Ordförande   
  Lennart Kalderén  
    
 Justerande   
  Randal Piersons  
    

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2007-11-26 
Datum för anslagets 
uppsättande 

2007-12-04 Datum för anslagets 
nedtagande 

2007-12-25 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens stab 

Underskrift 
 

 Anki Blademo  
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Ks §  140 
 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGS- 
ÄRENDEN 

Till protokollet noteras att följande skrivelser har inkommit: 
 
Länsstyrelsen, 2007-10-18, ”Beslut att fastställa förvaltningsplan för de 
stora rovdjuren i Stockholms län” 
 

 

SKL, 2007-10-19 ”Tiohundra - kommun och landsting i samma båt” 
 

 

Statens offentliga utredningar, 2007-10-19 ”Seniorbostäder/några 
exempel” 

 

 
Revisionsskrivelse, 2007-10-24, ”Intern kontroll” 

 

 
Statens offentliga utredningar ”Sverige inför klimatförändringarna - hot 
och möjligheter” 

 

 
Pensionärsrådets minnesanteckningar 2007-11-06 
 

 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 
 

 

07:49 Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet 
enligt LSS 
 

 

07:50 Ändring av besvärsordning för AGS-KL och TFA-KL 
 

 

07:51 
___  

Budgetförutsättningar för åren 2008-2010 
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Anmälan av delegationsbeslut ANMÄLAN AV  
DELEGATIONSBESLUT 

Personalärenden 
 
Eva Sandgren 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 6-7/2007  
VFU-samordnare, basgruppledare 
 

 

Barbro Roman Ihlar 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 3-4/2007  
Specialpedagog, vik kurator 
 

 

Lena Helstad 
Skogsängs förskoleområde 
Nr 63-78/2007  
Vikariat 

 

 
Kerstin Fridén 
Personalkontoret 
Nr 3-4/2007  
Vikariat, Anställning 

 

 
Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 28-30/2007  
Förlängning, vikariat 

 

 
Margaretha Fagerberg 
Säbyskolan 
Nr 33-36/2007  
Fritidspedagog, elevassistent 

 

 
Parkeringstillstånd 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 881-899/2007  
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Bostadsanpassning 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 26-83/2007  

 

 
Upphandling m m  
Kjell Sjundemark 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 8-10/2007  
Anbud ”Salems kommun informerar” 
Antagande av hemvärnsmän 

 

 
Vakansprövning 
Lennart Kalderén 
Kommunstyrelsens ordförande 
Nr 9/2007  
___  
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Försäljning del av fastigheten 5:3, kv Trädgårdsmästaren FÖRSÄLJNING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen föreslås försälja del av fastigheten Salem 5:3, kv. 
Trädgårdsmästaren till Timmerstugan nr 100 i Stockholm ekonomisk 
förening för femmiljoneråttahundratusen (5 800 000 kr) kronor. Av 
fångesumman är 5 500 000 kr beräknat med utgångspunkt från vad som 
tidigare har överenskommits i ett markanvisningsavtal och 300 000 kr 
har tillkommit i senare förhandlingar mellan parterna för en utökning av 
kv. Trädgårdsmästarens area. 
 
2008-02-01 föreslås köparen tillträda Trädgårdsmästaren 1. 
 
Köparen kommer att uppföra fem st. flerfamiljshus med 72 st. lägen-
heter, varav 56 st. med bostadsrätt och 16 st. med hyresrätt. 
 
För att förhindra en framtida konvertering från hyresrätt till bostadsrätt 
har det i köpekontraktet införts ett överlåtelseförbud, som kopplats till 
ett högt vite samt införts ett konverteringsförbud i den blivande 
bostadsrättsföreningens stadgar. 
 
Kommunen erhåller rätt till ett vägservitut på Trädgårdsmästaren 1 för 
en ev. framtida tillfartsväg till planerade dagvattendammar. 
Timmerstugans moderbolag, Hemgården Fastighetsaktiebolag går i 
borgen för köpekontraktet. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekon-
trakt mellan Salems kommun och Timmerstugan nr 100 i Stockholm 
ekonomiska förening avseende förvärv av del av fastigheten Salem 5:3 
(blivande fastigheten Trädgårdsmästaren) i Salems kommun.  
___  
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Principbeslut om köp av mark från Stockholms stad KÖP AV MARK 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetskontoret i Stockholm stad erbjuder Salems kommun att 
förvärva fastigheter och markområden som ett paket: 
 
·  Ersboda 1:1   2 000 000 kr 
·  Nybyggaren 4        25 000 kr 
·  Tjäderhönan 1           1 000 kr 
·  Del av Salem 5:68, Fårhagen     225 000 kr 
·  Del av Salem 5:68, n:a Lövhagen       90 000 kr 
Summa fastighetspaket    2 341 000 kr 
 
·  Option på s:a Lövhagen            ca  90 000 kr 
·  Mark för cirkulationsplats                 0 kr 
 
Fastighetsköpen föreslås genomföras som rena fång d.v.s. rena förvärv – 
Ersboda 1:1 och Tjäderhönan 1 samt resterande områden som 
överenskommelser om fastighetsreglering. I det senare faller utgår ej 
lagfartskostnader.  
 
Fastigheten Ersboda 1:1 har av länsstyrelsen utpekats som ett tätortsnära 
grönområde. För förvärv av ett sådant område i Stockholms län som 
avses omvandlas till kommunalt naturreservat kan bidrag på 50 % 
erhållas av staten för fånget. 
 
Kostnaden för fastighetsbildning p.g.a. förvärven uppskattas till ca.  
80 000 kr och lagfartskostnaden till ca. 40 000 kr. Totalkostnaden för 
förvärven blir då ca. 2 550 000 kr. Beloppet kan reduceras med 
maximalt 1 000 000 kr om statsbidrag för fånget av Ersboda 1:1 beviljas 
av länsstyrelsen. 
 

 

Yrkande 
 
Lennart Kalderén (m): 
Föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut i ärendet och berörda 
beslutspunkter i ordförandeförslaget ändras i enlighet med detta. 
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Lars Morberg (s): 
Bifall till Lennart Kalderéns reviderade förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade 
förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

godkänna erbjudandet om förvärv av fastigheter från Stockholm 
stad genom dess Fastighetskontor, daterat 2007-09-06 inklusive att 
förvärva s:a delen av området Lövhagen samt att utan ersättning 
förvärva erforderligt markområde för en ev. framtida cirku-
lationsplats i korsningen Salemsvägen och Tvärvägen. 

 
2 Under förutsättning att kommunfullmäktiges beslutar godkänna 

erbjudandet beslutar kommunstyrelsen att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förhandla fram 
överlåtelsehandlingar i ärendet inför slutligt kommunalt beslut i 
ärendet. 

 
3 Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen att återkomma med en förutsättningslös utredning 
om möjliga alternativ för Ersbodas användning där bl.a. natur-
reservat ska undersökas. 

 
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiering av 
 köpen sker genom att kommunens ekonomiska resultat år 2008 
 reduceras med totaltkostnaden för förvärvet inkl.  statsbidrag. 
___  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2007-11-26  8 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 144 
 
 
 

 

Internkontrollplaner för kommunstyrelsens förvaltning  år 2008 INTERNKONTROLL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga förvaltningars internkontrollplan ska beslutas i sin nämnd vid 
januarisammanträdet, tillsammans med attestreglemente. För kommun-
styrelsens förvaltning är kommunstyrelsens novembersammanträde 
lämpligt för att godkänna internkontrollplanerna för år 2008. 
 
Den intern kontrollen har bl.a. till syfte att säkerställa en rättvisande 
ekonomisk redovisning, att trygga kommunens tillgångar och att 
undvika att kommunen drabbas av extra kostnader till följd av avsiktliga 
eller oavsiktliga fel. Internkontrollen ska skapa trygghet för kommunens 
redovisningsansvariga genom att undanröja misstankar om oegent-
ligheter. 
 
Yrkande 
 
Lennart Kalderén (m): 
Återremiss till kommunstyrelsens stab för förtydligande. 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
___  
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Ansökan om bidrag  - ”Stöd för Stockholms handikappskidskola” ANSÖKAN OM BIDRAG
 
Ärendebeskrivning 
 
Stockholms handikappskidskola/Friluftsfrämjandet Stockholmsdistrikt 
på regional nivå ansöker om bidrag (ej specificerat belopp) för 
skidskoleverksamhet i Stockholms län.  
 
Verksamheten är till största delen förlagd till Huddinge kommun, 
Flottsbrobacken. Skidskolan vänder sig till alla personer, oavsett ålder, 
som har någon form av funktionshinder. Skidskolans elever har ett 
omfattande behov av instruktörer och hjälpmedel. Deltagaravgiften som 
eleven betalar motsvarar en traditionell skidskoleavgift och 
handikappskidskolan behöver täcka sina omkostnader på annat sätt.  
För att kompensera kostnaderna söker handikappskidskolan stöd hos 
stiftelser, donationsfonder, företag och länets kommuner.  
 
Under 2007 deltog ingen elev i skidskoleverksamheten från Salems 
kommun. 
 
Kommunen kan, efter ansökan från den enskilde, pröva om 
deltagaravgiften ska utgå som ett bistånd. 
 
Enligt kommunens bidragsregler så kan bidrag lämnas till handikapp-
organisationer, men bidraget ska då grunda sig på en ansökan från den 
lokala föreningen i Salems kommun.   
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår Stockholms handikappskidskola/Frilufts-
främjandet ansökan om bidrag för skidskoleverksamheten. 
___  
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Rapportering enligt socialtjänstlagen betr. verkställigheten inom äldre-
omsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg 

RAPPORTERING 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna har från och med 2006-07-01 genom en ändring i 
socialtjänstlagen skyldighet att till länsstyrelsen rapportera gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader.  
 
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över hur många beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts tre månader från dagen för beslut.  
 
För perioden 2007-07-01—2007-09-30 finns det ett beslut som ej är 
verkställt.  Inga avbrott i verkställigheten finns att rapportera.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
från socialnämnden. 
___  
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Tillägg till överenskommelse 2007-06-12 mellan Staten genom Migra-
tionsverket och Salems kommun om mottagande av flyktingar och andra 
skyddsbehövande 

MOTTAGANDE AV 
FLYKTINGAR 

  
Ärendebeskrivning 
 
För att ”påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden” erbjuder 
Staten/Migrationsverket kommunen att få 10 000 kronor i extra ersätt-
ning per mottagen flykting om kommunen tecknar en treårig 
överenskommelse. 
 
I samband med utredningen under våren 2007 om att teckna 
överenskommelse om 2007 års mottagande framkom att SFI (svenska 
för invandrare) har viss lokalbrist. Biträdande rektor vid Rönninge 
gymnasiet ansvarar för SFI som är förlagd till AME:s nuvarande lokaler 
i Säbyskolan. Arbete pågår för att lösa detta. 
 
Även inom förskoleverksamheten pågår ett arbete för att skapa och ge 
plats åt kommunens alltfler småbarn. Förvaltningens bedömning är dock 
att barnantal/befolkningen främst styrs av antalet hus och lägenheter i 
kommunen. Om det är flyktingfamiljer eller andra familjer som flyttar in 
påverkar inte befolkningsutvecklingen. 
 
Nya kontakter har också tagits med Akelius om möjligheter för 
flyktingar att få tillgång till lägenheter de närmaste åren. Akelius 
diskuterar att ombilda lägenheter till bostadsrätter. 
 
Om kommunen förlänger avtalet till och med 2009 men inte får fram 
lägenheter till flyktingar/flyktingfamiljer innebär det ändå inget annat än 
att mottagandet skjuts fram tills lämplig lägenhet kan skaffas fram. 
Migrationsverket har inga sanktionsmöjligheter mot kommunen.  
 
En lösning kan ändå vara att kommunen p.g.a. lägenhetssituationen i 
kommunen minskar antalet flyktingar som avtalet omfattar till 35 
personer per år 2008 och 2009. 
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Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m): 
Bifall till ordförandeförslaget med tillägg av ytterligare en beslutspunkt: 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens stab att återkomma till 
KSAU under år 2008 med en uppföljning av förutsättningarna på 
bostadsmarknaden med anledning av de nu aktuella bostadsrätts-
bildningarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag med 
tilläggsyrkande från Lennart Kalderén. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen beslutar att Salems kommun tecknar ett tillägg 

till överenskommelsen med migrationsverket och länsstyrelsen om 
att ta emot flyktingar även 2008 och 2009. Kommunen har tecknat 
överenskommelse (2007-06-12) om att ta emot 50 flyktingar år 
2007 och tillägget innebär att kommunen tar emot 35 flyktingar 
per år 2008 och 2009. 

 
2 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens stab att 

återkomma till KSAU under år 2008 med en uppföljning av 
förutsättningarna på bostadsmarknaden med anledning av de nu 
aktuella bostadsrättsbildningarna. 

___  
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Remiss ”Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplats-
systemet” 

REMISS 

 
Ärendebeskrivning 
 

 

Regeringen utsåg i juni 2006 en särskild utredare med uppgift att se över 
det svenska flygplatssystemet. Den särskilda utredarens huvuduppgift 
var att genomföra översyn av det samlade svenska flygplatssystemet 
med syfte att lämna förslag till inriktning och prioritering av det 
långsiktiga statliga ansvaret för flygplatser i Sverige. Uppdraget har 
omfattat samtliga flygplatser som idag har linjetrafik. I utredarens 
uppdrag har ingått att analysera förutsättningarna för och effekterna av 
en omfördelning av ansvaret för statliga och kommunala flygplatser 
samt att lämna förslag till en robust och långsiktigt finansieringsmodell 
för det samlade flygplatssystemet. 
   
Totalt omfattar Södertörn åtta kommuner, Botkyrka, Salem, Södertälje, 
Nykvarn, Huddinge, Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Idag är hela 
Södertörn en del av Stockholmsregionen och har drygt 400 000 invå-
nare.  
 
Södertörnskommunerna har i Regionalt utvecklingsprogram för 
Södertörn gemensamt pekat ut Arlanda och Skavsta som två mycket 
viktiga målpunkter för regionen. Södertörnskommunerna stödjer 
förslaget att peka ut Arlanda som nationellt strategiskt flygplats. Söder-
törnskommunerna anser att Skavsta bör pekas ut som nationellt 
strategiskt flygplats.  
 
Det är av största vikt att Skavsta pekas ut som nationell flygplats då det 
påverkar planering och finansiering av den övriga infrastrukturen 
omkring flygplatsen. I Banverkets pågående arbete med järnvägs-
utredningen för Ostlänken planeras huvudbanan gå via Skavsta. 
  

 

Yrkande 
 
Randal Piersons (mp): 
Bifall till eget yrkande enligt bilaga 16.  
 
Lars Morberg (s): 
Bifall till ordförandens förslag. 
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Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer under proposition bifall till ordförandens förslag 
mot Randal Piersons yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ansluter sig till Södertörnskommunernas gemensam-
ma yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser. 
___  
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Remiss av betänkandet ”Hamnstrategi - strategiska hamnnoder i det 
svenska godstransportsystemet” 

REMISS 

  
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen tillkallade i juni 2006 en förhandlingsman för att ge förslag 
till åtgärder hur hamnarnas samlade infrastruktur och resurser bör kunna 
utnyttjas mer effektivt. Hamnstrategiutredningens huvuduppgift är att 
identifiera hamnar av särskild strategisk betydelse för det svenska 
godstransportsystemet och föreslå regeringen vilka hamnar som ska ges 
prioritet i förhållande till övriga när det gäller statligt finansierad 
infrastruktur. Det är regeringen som slutligt avgör vilka hamnar som ska 
få prioriterad ställning. Utredningen ska också se över principerna för 
kostnadsfördelningen mellan stat och hamn när det gäller de allmänna 
farlederna samt presentera förslag på hur det framtida finansiella 
ansvaret för de allmänna farlederna bör vara utformat.  
 
I betänkandet föreslås endast Kapellskär som strategiska hamn i 
Stockholmsregionen i norra delen av regionen. 
 
Salems kommun vill understryka att den växande Stockholmsregionen 
med Södertörn kommer att behöva fler nationella strategiska hamnar 
(hamnnoder) än Kapellskär om dess tillväxtpotential skall tas tillvara i 
framtiden. Salems kommun anser därför att både Norvik i Nynäshamn 
och Södertälje hamn bör klassificeras som strategiska hamnar i den 
södra regiondelen. 
 

 

Yrkande 
 
Lennart Kalderén (m): 
Bifall till ordförandens förslag. 
 
Lars Morberg (s): 
Bifall till ordförandens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens stabs tjänsteskrivelse  
2007-11-16 som sitt eget remissvar på " Hamnstrategi- strategiska 
hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) och 
Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet (SOU 2007:59) ". 
___  
 
Protokollsanteckning 
 
Randal Piersons (mp), lämnar protokollsanteckning bilaga 17. 
___  
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Svar på motion ”Uppehållsrum och skolcafé” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
I april 2007 gick kommunens tredje Ungdomsting av stapeln. Unga 
ledamöter från samtliga grundskolor i år 7-9 och Rönninge gymnasium 
samlades för att rösta om ett antal motioner. En av motionerna som fick 
bifall på ungdomstinget rörde uppehållsrum och skolcafé på samtliga 
grundskolor i Salems kommun. 
 
Samtliga skolor i Salems kommun har uppehållsrum, förutom Rönninge 
skola. Flera skolor har också caféverksamhet. Utnyttjandet av lokaler är 
skolans ansvar. Vid ombyggnaden av Rönninge skola var det kreativa 
rummet tänkt att även kunna fungera som uppehållsrum liksom även 
klassrum med tillhörande grupprum. Rektor har ansvar att tillsammans 
med elevråden lösa rastmiljön inomhus inom ramen för befintliga 
lokaler. 
 
Motionen har tillstyrkts av barn- och utbildningsnämnden.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 
 "Kommunstyrelsen instämmer i barn- och utbildningsnämndens 

yttrande, dock med förtydligandet att detta bör gälla samtliga 
kommunala grundskolor. Rektor har ansvaret att tillsammans med 
elevråden lösa rastmiljön inomhus inom ramen för befintliga 
lokaler." 

 
2 Fullmäktige föreslås att med hänvisning till kommunstyrelsens 

utlåtande bifalla motionen.  
__-  
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Svar på motion ”Ungdomscafé på Murgrönan i Salems centrum” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
I april 2007 gick kommunens tredje Ungdomsting av stapeln. Ledamöter 
från samtliga grundskolor i år 7-9 och Rönninge gymnasium samlades 
för att rösta om ett antal motioner som utvecklats under ett open space 
med temat Salem som ungdomskommun i januari 2007. Kommunens 
ungdomsstyrelse, Lobbygruppen, har valt sju motioner de vill att 
kommunen inrättar eller tar ansvar för. En av motionerna som fick bifall 
på ungdomstinget rörde ungdomscafé på Murgrönan i Salems kommun. 
Motionen har behandlats av kultur- och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsens tekniska utskott.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige 
att avstyrka motionen i dess nuvarande form om att Murgrönans foajé 
rustas upp till ungdomscafé med möjlighet till bio- och 
konsertverksamhet. Kultur- och fritidsenheten fick istället i uppdrag att 
kontakta Vi Unga-klubben för att få ett förslag på hur en 
ungdomscaféverksamhet i Murgrönans foajé skulle kunna bedrivas och 
vad den skulle kosta. Kultur- och fritidsenheten har sedan fört 
diskussioner med Vi Unga-klubben i Salem om att starta en filmklubb. 
Ambitionen med verksamheten skulle vara att samla kulturintresserad 
ungdom en gång i månaden eller var fjortonde dag. En förhoppning är 
att ett bredare kulturintresse sedan kan växa fram inom filmklubben och 
leda till att konsert- eller annan kulturverksamhet startas. På sikt skulle 
då också caféverksamhet i Murgrönan kunna utvecklas. 
 

 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uttalade vid sitt sammanträde den 
5 november 2007 att ”En filmklubb och ett eventuellt ungdomscafé i 
Murgrönan kan bidra till ökat engagemang bland ungdomar också ge 
andra positiva effekter. Det kan också finnas avigsidor med ökad 
aktivitet i Salems centrum under kvällstid, bl. a. då köpcentrum stängt. 
Kommunen har en gång flyttat fritidsgården från centrum, ”Träffen” och 
byggt nuvarande ”Huset” av bl.a. detta skäl. Kultur- och fritidsnämnden 
och fullmäktige bör pröva den första frågan förutsättningslöst.”  
 
Med hänvisning till uttalandet föreslog kommunstyrelsens tekniska ut-
skott att motionen skulle anses vara besvarad. 
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Kommunstyrelsens stab föreslår avslag på motionen rörande 
ungdomscafé på Murgrönan i Salems kommun men bifall till förslag om 
att Vi Unga startar en filmklubb för att samla kulturintresserad ungdom. 
Det kan på sikt generera annan kulturverksamhet och caféverksamhet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 ”Kommunstyrelsen instämmer i kultur- och fritidsnämndens 

bedömning att det troligtvis finns andra lösningar än att etablera ett 
ungdomscafé i Murgrönan. Nämnden har exempelvis tagit upp 
diskussioner med Vi Unga om att starta en filmklubb. Kultur- och 
fritidsnämnden kommer också att fortsätta dialogen med 
ungdomarna om hur fritidsverksamheten för den berörda 
ungdomsgruppen kan utvecklas.”   

 
2 Fullmäktige föreslås med hänvisning till kommunstyrelsens utlåt-

ande att avslå motionen. 
___  
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Svar på motion ”Begäran om bullerundersökning avseende E4/E20 
genom Salems kommun” 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Centerpartiet har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen formellt 
kontaktar Vägverket med en begäran om en bullerunderökning avseende 
E4/E20 genom Salems kommun. 
 
Delen av E4/E20 genom Salems kommun är hårt trafikerad. Senast av 
Vägverket uppmätta trafikflöden under 2006 visar att motorvägssträckan 
mellan Salem och Södertälje dagligen trafikeras av totalt 62 000 fordon. 
 
Buller kan påverka människors hälsa och välbefinnande både direkt och 
indirekt. Direkta effekter är påverkan på hörsel och öronsus. Indirekta 
effekter är t.ex. sömnstörningar och koncentrationssvårigheter.  
 
Någon ”säker” bullernivå är idag inte möjlig att ange, bland annat för att 
människor är olika känsliga och att effekter i hög grad visat sig vara 
relaterade till störningsgraden snarare än till själva bullernivån.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott och bygg- och miljönämnden har 
tillstyrkt motionen.  
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 
 ”Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat att tillskriva 

Vägverket med en begäran om en bullerundersökning på sträckan 
E4/E20 genom Salems kommun.” 

 
2 Fullmäktige föreslås bifalla motionen med hänvisning till kom-

munstyrelsens utlåtande. 
___  
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Svar på motion ”Barn och ungdomars hälsa och välbefinnande” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Morberg (s)  har i motionen Barn och ungdomars hälsa och 
välbefinnande föreslagit att det i kommunen görs en gedigen 
kartläggning av barn och ungdomars fysiska och psykiska status som ger 
svar på barn och ungdomars hälsa och välbefinnande. 
 
Salems kommun arbetar sedan 2006 med ett övergripande barn- och 
ungdomsperspektiv inom ramen för Ung i Salem. Ung i Salem bygger 
på helhetssyn kring barn- och ungdomsfrågor, verksamhetsöver-
skridande samverkan och gemensamt ansvar. 
 
Kommunövergripande presenteras barn- och ungdomssituationen i Ung i 
Salems årliga bokslut och Ungdomsgruppens genomför årliga 
kartläggningar av barn- och ungdomskonstellationer, befintliga insatser 
och samverkan samt i. Den årliga Föräldrakampanjen skapar en viktig 
dialog mellan kommunens verksamheter och föräldrar. Barn- och 
ungdomssituationen följs slutligen upp i det kommunövergripande 
folkhälsoarbetet och den attitydundersökning som kommunen genomför 
vartannat år. 
 
De krav på kommunen att främja goda och trygga uppväxtvillkor som 
motionen lyfter genom sina frågor inbegrips i kommunens barn- och 
ungdomsrelaterade mål och indikatorer. Tack vare de rutiner för 
dokumentation och uppföljning som finns och alltjämt utvecklas inom 
och mellan barn- och ungdomsverksamheterna har emellertid kom-
munen god insikt i den unga generationens hälsa och välbefinnande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritids-
nämnden avstyrker motionen mot bakgrund av Ung i Salems styrgrupps 
skrivelse. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att motionen ska 
anses besvarad.  
 
Bygg- och miljönämnden har antagit bygg- och miljöenhetens yttrande 
som sitt eget men inte tagit ställning till om motionen ska tillstyrkas 
eller avstrykas.  
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Yrkande 
 
Anna-Carin Bylund (fp) 
Bifall till ordförandens förslag. 
 
Lars Morberg (s) 
Bifall till ordförandens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen uttalar: 
 
 ”Genom remissvaren från de olika nämnderna har frågorna i mo-

tionen besvarats.” 
 
2 Med hänvisning till kommunstyrelsens utlåtande föreslås full-

mäktige anse motionen besvarad.  
___  
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Ianspråktagande med medel gällande Säby sim- och sporthall SÄBY SIM- OCH 
SPORTHALL 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen står nu i begrepp att starta 
renoveringen av Säby sim- och sporthall, där även utbyte av golv 
inkluderas. Enligt tidigare beslut finns budgeterade medel för utbyte av 
golv. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen beviljar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
600 tkr för renovering av Säby sim- och sporthall och finansierar detta 
ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
___  
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Nytt om demonstrationen i Salem 8 DECEMBER 
 
Lennart Kalderén (m) redogör för det aktuella läget gällande 
demonstrationerna i Salem den 8 december. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat att överklaga polisens beslut om tillstånd för 
demonstrationerna beviljas. 
 
Information om demonstrationerna kommer att delas ut till 
kommuninvånarna helgen 30 november-2 december. 
___  
 

 

 
 
 
 
 
 


