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Plats och tid Måndag 28 september 2009 kl 19.00-19.20 
 
Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Övriga deltagande       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Utses att justera Olle Glimvik (M) 
 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunstyrelsens stab 2009-10-02 kl 16.00 Paragrafer 104-119 

 
Underskrifter Sekreterare   
  Linda Karelid  
    
 Ordförande   
  Lennart Kalderén  
    
 Justerande   
  Olle Glimvik  
    

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2009-09-28 
Datum för anslagets 
uppsättande 

2009-10-03 Datum för anslagets 
nedtagande 

2009-10-24 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens stab 

Underskrift 
 

 Anki Blademo  
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Ks § 104 
 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGS- 
ÄRENDEN 

Följande handlingar har inkommit: 
 
SKL, 2009-08-20, Fem olika sätt att arbete för ökad trygghet och 
säkerhet 

 

  
Sveriges kommuner och landstings cirkulär 
 

 

09:45 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012 
 

 

09:46 Genomförande av tjänstedirektivet  
 

 

09:47 Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB) 
 

 

09:48 Rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa 
 

 

09:49 AD dom 2009/4 ang avstängning och stadigvarande förflytt-
ning på grund av samarbetsproblem 
 

 

09:51 Partsgemensam arbetsgrupp kring lärarnas arbetstid och 
arbetsinnehåll 
 

 

09:53 
 
___  
 

Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsmedels-
kontrollen 
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Anmälan av delegeringsbeslut ANMÄLAN AV 
DELEGERINGSBESLUT 

Personalärenden 
 
Barbro Roman Ihlar 
Barn- och utbildningskontoret 
Nr 3/2009  
Lärare Elevhälsoteamet 
 
Marie Holmqvist 
Biblioteket 
Nr 29/2009  
Visstidsuppsättare 
 
Ulrica Bodén 
Fritidsgårdsverksamheten 
Nr 30-33/2009  
Vikariat, ungdomsarbetare 
 
Lena Helstad 
Skogsängsgården 
Nr 78-92/2009  
Vikariat 
 
Gunilla Ramstedt 
Socialförvaltningen 
Nr 1-4/2009  
Vikariat, visstidsanställning 
 

 

Förköp 
 
Mikael Nielsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 16-19/2009  
Uttringe 1:592, Uttringe 1:1007, Kapellet 1, 
Sanatoriet 9, Gårdstäppan 2 
___  
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Delårsbokslut per 2009-07-31 och prognos 2009-12-31 DELÅRSBOKSLUT 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunala redovisningslagen (KRL) 9 kap 1 § anges krav på att 
kommunerna minst en gång under räkenskapsåret ska upprätta en 
särskild redovisning - delårsrapport - för verksamheten. Rapporten ska 
omfatta en period av minst sex och högst åtta månader av 
räkenskapsåret. Perioden redovisar ett positivt resultat med 18,7 mnkr 
inklusive VA och 21,1 mnkr exklusive VA. Avvikelsen mot periodens 
resultat för föregående år (32,0 mnkr) blev –13,3 mnkr.  
 
Verksamhetens intäkter och kostnader har mellan de två delårs-
perioderna ökat ungefär lika mycket (3,0-3.3 %), medan fjolåret 
gynnades av tomtförsäljningar på cirka +8,5 mnkr. Avskrivningarna har 
ökat med 1,3 mnkr. Detta ger en nettokostnadsökning på 19,5 mnkr eller 
5,8 %. Den största nettokostnadsökningen mellan perioderna har skett 
inom miljö- och samhällsbyggnad med 8,4 mnkr.  
 
På kommunens intäktssida har skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
förändrats med sammanlagt +5,2 mnkr jämfört med föregående års del-
årsperiod. Förändringarna för enbart skatteintäkter har skett med +6,2 
mnkr.  
  
Årets resultat 2008 var 16,2 mnkr inklusive VA och +17,6 mnkr 
exklusive VA. 2009 beräknas resultatet bli –2,5 mnkr inklusive VA och 
+1,1 mnkr exklusive VA. Budgeterat resultat är 9,2 mnkr vilket ger en 
avvikelse på –11,7 mnkr. Att resultatet tros försämras med 18,7 mnkr 
mellan 2008 och 2009 förklaras främst av att skatter/bidrag ökar 
långsammare än nettokostnaderna, beroende på lågkonjunkturen. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att den tagit del av del-

årsrapporten. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

upprättade delårsrapporten. 
___  
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Flödesbeskrivning budgetering och uppföljning av investeringar FLÖDESBESKRIVNING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budget-/uppföljningsflödet gällande kommunens investeringar upplevs 
som krångligt, omfattande och ibland väl detaljerat. Kommundirektören 
har därför givit ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med miljö- 
och samhällsbyggnadschefen, barn- och utbildningschefen, samt fastig-
hetschefen föreslå hur flödet borde se ut. I tjänsteskrivelse från 
ekonomikontoret 2009-08-18 redovisas förslaget. 
 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen får mandat att överföra medel till 
investering som befaras överskrida sin totalbudget, från annan 
investering som beräknas underskrida sin totalbudget. Det förutsätter att 
kommunens prognos för de totala investeringarna underskrider budget, 
samt att budgeterade och pågående investeringar genomförs. Detta 
förfarande skulle minimera hanteringen av tilläggsanslag. Förslaget 
innebär också att kommunstyrelsen godkänner summabudgetering inom 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för hela kommunen av 
verksamhetsanpassningar, arbetsmiljöåtgärder och reinvesteringar 
utifrån underhållsplan. Enstaka projekt som överstiger 1 mnkr tas upp i 
kommunstyrelsen för beslut i november månad. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner summabudgetering inom miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen för hela kommunen av verksam-
hetsanpassningar, arbetsmiljöåtgärder och reinvesteringar utifrån 
underhållsplan. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige delegerar rätten till 

kommunstyrelsen att överföra medel till investering som befaras 
överskrida sin totalbudget, från annan investering som beräknas 
underskrida sin totalbudget. 

___  
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Begäran om tilläggsanslag för handelsutredning för Salems kommun BEGÄRAN OM 
TILLÄGGSANSLAG 

Ärendebeskrivning 
 
Som ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen av Salems 
Centrum rekommenderade planeringschefen och förra miljö- och sam-
hällsbyggnadschefen att kommunen bör utföra en handelsutredning 
under 2009 för både Salems och Rönninge Centrum. Detta för att iden-
tifiera hur underlaget ser ut i kommunen och i närbelägna kommuner.  
 
I samband med redovisning av ”Förstudie av Rönninge Centrum” beslu-
tade kommunstyrelsen 2009-05-04 § 58 att en handelsutredning bör 
utföras i det fortsatta arbetet med Rönninge Centrum. Handels-
utredningen avses att utföras sammantaget för både Salems och Rön-
ninge Centrum. Kostnaden uppskattas hamna i intervallet 75–100 tkr. 
Ärendet beskrivs i tjänstskrivelse från ekonomikontoret 2009-08-26. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att handelsutredningen belastar kommun-
styrelsens anslag till förfogande för 2009 med maximalt 100 tkr. 
___  
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Köksutredningen - inventering av kommunens kök samt förslag till åt-
gärder med hänsyn till lagar och förordningar 

KÖKSUTREDNINGEN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån nya lagar och 
förordningar kring livsmedelshanteringen låtit genomföra en utredning 
av köken i kommunen. Utredningen har genomförts av Köks-
Arkitekterna i Bromma AB och presenterar tre alternativ. Alternativ 0 
utgår ifrån nuvarande funktion avseende tillagnings- alternativt mottag-
ningskök. Investeringskostnaden är 14 mnkr.  
 
Alternativ 3 är en begränsning av antalet tillagningskök från 17 till 14, 
och innehåller en kontrollstation för ny planperiod år 2012. 
Investeringskostnaden är 19 mnkr. Alternativ 4 innebär att samtliga kök 
med undantag för förskolorna Humlan och Vargen blir tillagningskök. 
Investeringskostnaden är 42 mnkr. Av de redovisade alternativen 
rekommenderar utredningen alternativ 3, som innebär att Rönninge 
skola och Söderby friskolan blir tillagningskök. Det motiveras med att 
Rönninge skola är så stor skola att det är rimligt att en sådan har ett 
tillagningskök. Söderby friskola föreslås även kunna leverera mat.  
 
I tjänsteskrivelse 2009-04-30 redovisas ytterligare ett alternativ, 
benämnt 5, som innebär att nuvarande tillagningskök får bibehålla sin 
funktion samt att köken på Rönninge skola och Söderby friskola 
omvandlas från mottagningskök till tillagningskök. Investerings-
kostnaden är 27 mnkr. 
 
Ärendet har sänts på remiss till socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.  Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2009-09-06 § 49 att förorda alternativ 5, med avstämning 
2012 för förnyat ställningstagande. Socialnämnden beslutade 2009-06-
15 § 67 att anta socialförvaltningens förslag till yttrande, där det 
framkommer att köksutredningen inte täcker alla socialnämndens kök. 
Ärendet har sammanställts i tjänsteskrivelse 2009-09-04 där 
kommunfullmäktige föreslås besluta enligt alternativ 3. Inför kommande 
planperiod, år 2012, föreslås en avstämning. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om inves-

teringar i köken för att uppfylla lagar och förordningar enligt 
alternativ 3. Inför kommande planperiod, år 2012, föreslås en 
avstämning.  

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden samt 

socialnämnden att i avvaktan på anpassning av köken utifrån nya 
krav på livsmedelshantering se till att strikta rutinbeskrivningar 
görs i respektive kök så att rent och smutsigt aldrig möts. 

 

 

Yrkanden 
 
Sam Stadener (C), Arne Närström (S), Tommy Eklund (S), Noomi Lilje-
fors (S) och Randal Piersons (MP): 
Yrkar ang beslutspunkt 1, att kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta om alternativ 5, samt att en avstämning görs 2012. 
 
Anna-Carin Bylund (FP): 
Yrkar angående beslutspunkt 1, bifall till ordförandens förslag. 
 

 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Sam Stadeners m fl yrkande mot 
Anna-Carin Bylunds yrkande, varpå Anna-Carin Bylunds yrkande 
förklaras bifallet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om inves-

teringar i köken för att uppfylla lagar och förordningar enligt 
alternativ Inför kommande planperiod, år 2012, föreslås en 
avstämning.  

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden samt 

socialnämnden att i avvaktan på anpassning av köken utifrån nya 
krav på livsmedelshantering se till att strikta rutinbeskrivningar 
görs i respektive kök så att rent och smutsigt aldrig möts. 

___  
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Reservation 
 
Sam Stadener (C), Tommy Eklund (S) och Randal Piersons (MP) reser-
verar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation, 
bilaga 4. 
___  
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Justering av indikatorer för information och dialog i Målis 2009  
 

MÅLIS 2009  

Ärendebeskrivning 
 
I kommunens uppföljningssystem för mål och indikatorer Målis finns ett 
antal indikatorer inom området information och dialog. Målet 
formuleras: ”Information och dialog med medborgarna prioriteras och 
anpassas efter målgruppens behov och möjligheter”. I samband med 
uppföljningen av bokslutet för 2008 fördes en diskussion om att några 
indikatorer borde justeras. I tjänsteskrivelse 2009-09-07 redovisar 
kommunstyrelsens stab vilka indikatorer som bör vara oförändrade, 
vilka som bör justeras och vilka som bör tas bort.  
 
Som oförändrade indikatorer föreslås ”Omdöme om webbplatsen”, 
”Informations- och diskussionsmöten”, samt ”Omdöme om Salems 
kommun informerar”. Indikatorerna ”Webbplatsbesök kommuninvå-
nare”, ”Webbplatsbesök totalt”, ”Nyheter på webbplatsen”, samt ”Andel 
som läser Salems kommun informerar” föreslås justeras. Indikatorer 
som förslås tas bort är ”Besök på Ung i Salems webbsidor”, ”Besök på 
Plaskis webbplats”, samt ”Föräldrainformation”.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de förändringar i indikatorerna 
för Information och dialog som föreslås i tjänsteutlåtandet 2009-09-07. 
___  
 

 

 
 
 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2009-09-28  11 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 111 
 
 
 

 

Aktualitetsförklaring av översiktsplan för Salems kommun ÖVERSIKTSPLAN 
 
Ärendebeskrivning 
 
I juni 2006 antog kommunfullmäktige i Salem gällande ”Översiktsplan 
för Salems kommun” benämnd ”Salem 2015”. Enligt plan- och 
bygglagen (PBL) skall varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanen ska tydligt visa kommunens viljeinriktning när det 
gäller mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen för 
hela kommunen. För att kommunerna verkligen ska ha aktuella 
översiktsplaner kräver PBL att kommunfullmäktige tar ställning till 
aktualiteten minst en gång under varje mandatperiod.  
 
Planeringen av bostäder och bevarande av naturområden i Salems 
kommun sedan 2006 har baserats på de rekommendationer som angavs i 
gällande översiktsplan. Kommunplanegruppen rekommenderar därför 
att kommunen startar arbetet med en aktualitetsförklaring av gällande 
översiktplan för nuvarande mandatperiod. Aktualitetsförklaringen bör 
beslutas innan årsskiftet 2009/2010. Under nästa mandatperiod bör 
arbetet starta med en ny översiktsplan. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab 2009-09-16. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens stab att starta arbetet 
med aktualitetsförklaring av ”Översiktsplan för Salems kommun”. 
___  
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Bildande av Garnuddens naturreservat samt fastställande av skötselplan GARNUDDENS  
NATURRESERVAT 

Ärendebeskrivning 
 
Den 1 oktober 2003 redovisade länsstyrelsen i Stockholms län, i samråd 
med länets kommuner, för regeringen hur de värdefullaste tätortsnära 
områdena i Stockholm med omnejd ska få ett långsiktigt skydd. 
Garnudden är ett av de områden i Salems kommun som bör skyddas, 
vilket också redovisats i kommunens översiktsplan. Salems kommun har 
beviljats ett naturvårdsbidrag om 55 000 kr för lokala naturvårdsinsatser.  
 
Ekologigruppen AB tog under år 2007 fram beslutsunderlag och 
föreskrifter samt översiktlig skötselplan. Ärendet var ute på remiss  
21 december 2007 - 15 februari 2008. Remissvaren har varit positiva. 
Sammanställning av remissynpunkter och kommunens kommentarer 
framgår av underlagen från miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen. 
Sammanställning och inarbetning av remissynpunkter samt framtagande 
av slutgiltigt beslutsunderlag, föreskrifter och översiktlig skötselplan har 
gjorts av SorPet enskild firma under hösten 2008. 2009-01-27 § 5 
beslutade bygg- och miljönämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till inrättande av Garnuddens naturreservat och 
fastställa skötselplan enligt bifogade beslutsdokument. 
 
I en ny tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen 
2009-08-11 har beslutsförslaget konkretiserats samtidigt som de ekono-
miska konsekvenserna har lyfts fram.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 
1. Anslå de 100 000 kr den redovisade ekonomiska planen i skötsel-

planen redovisar som engångskostnader för att Garnuddens natur-
reservat ska kunna bildas. Finansiering sker med 
investeringsmedel för år 2009 där 50000 kronor tas ur projekt 
9668 – Upprustning grönytor allmän plats samt 50 000 kronor ur 
projekt 9663 – Vidareutveckling Skönviksparken. 
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2. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det 
område som avgränsats på bifogad beslutskarta (bilaga 1) som 
naturreservat. Reservatets gränser ska utmärkas i fält. 

 
3. Naturreservatets namn ska vara Garnuddens naturreservat. 
 
4. För att tillgodose syftet med naturreservatet skall angivna 

föreskrifter (bilaga 2) gälla i naturreservatet med stöd av 7 kap. 5, 
6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm. Vård och förvaltning skall 
bedrivas enligt upprättad skötselplan. 

 
5. Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m. fastställa bifogad översiktlig skötselplan 
(bilaga 3). 

 
6. Ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att under 2009 fastställa 

tidsatta och kvantifierbara mål samt deras uppföljning som bilaga 
till skötselplanen. 

 
7. Bygg- och miljönämnden i Salems kommun ska vara tillsyns-

myndighet enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljö-
balken i reservatet. 

 
8. Salems kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska 

vara reservatsförvaltare. 
___  
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Program till detaljplan för del av Rosstorp 2, flerbostadshus för senio- 
rer-/+55 boende vid Tallsätravägen, plan nr 80-69 

ROSSTORP 2 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-04 § 57 att uppdra åt plan- och 
exploateringsenheten att upprätta program till detaljplan för del av 
Rosstorp 2, flerbostadshus vid Tallsätravägen samt att uppdra åt plan- 
och exploateringsenheten att uppta förhandlingar med Filadelfia-
församlingen i Stockholm i syfte att upprätta ett planerings-
avtal/exploateringsavtal mellan Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och 
kommunen. Kommunstyrelsen beslutade även att det i exploterings-
avtalet ska anges att inriktningen ska vara senior-/+55-boende. 
 
Under framtagandet av programhandlingen har Filadelfiaförsamlingen 
aviserat att de har tagit upp förhandlingar med eventuella nya ägare av 
Rosstorps vårdboende och samtidigt nya ägare till detta aktuella projekt 
med flerbostadshus längs Tallsätravägen. De eventuellt nya ägarna 
önskar få in fler hus och därmed lägenheter längs med Tallsätravägen. 
Från det tidigare föreslagna två husen i 2-4 våningar med sammanlagt 
12-14 lägenheter önskar man nu rymma tre hus i 3-4 våningar med 
sammanlagt 20-24 lägenheter. 
 
Plan- och exploateringsenheten som bereder ärendet föreslår 
kommunstyrelsen besluta att antalet hus utökas till tre och inarbetas i 
planprogrammet för del av Rosstorp 2, flerbostadshus vid 
Tallsätravägen, plan nr 80-69. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse  
2009-09-16. 
 
I det kommande planeringsavtalet/exploateringsavtalet mellan Filadel-
fiaförsamlingen och kommunen ska en punkt införas som innebär att 
eventuellt ny ägare till vårdhemmet respektive de planerade bostäderna 
vid Tallsätravägen ska godkännas av kommunen.  
 
Socialförvaltningen som tillfrågats, anser att det är positivt med fler 
lägenheter som är anpassade för äldre och funktionshindrade i kom-
munen.  
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Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att i program till detaljplan för del av 
Rosstorp 2, flerbostadshus för seniorer-/+55- boende vid Tallsätravägen, 
utöka antalet hus från två till tre stycken, så att antalet lägenheter kan 
ökas från 12-14 stycken till 20-24. 
___  
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Remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 
2010 – 2021 

REMISS 

 
Ärendebeskrivning 
 
De åtta södertörnskommunerna har utarbetat ett gemensamt remissvar 
på förslag till ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Stockholms län med miljökonsekvensbeskrivning för planperioden 2010-
2021”. Länsplanen har denna planperiod samplanerats mellan Vägverket 
och Banverket. Utgångspunkten för åtgärdsplaneringen har varit 
Stockholmsförhandlingen som omfattar objekt i såväl den nationella 
som den regionala planen. Den ekonomiska ramen för den egentliga 
länsplanen har av regeringen satts till 7,8 miljarder kronor. 
 
Synpunkter på förslaget till länsplan skall vara Länsstyrelsen tillhanda 
15 september men Södertörnskommunerna har fått förlängd remisstid 
till 1 oktober. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens 
stab 2009-09-17. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar Södertörnskommunernas reviderade gemensam-
ma yttrande över förslag till ”Länsplan för transortinfrastruktur i Stock-
holms län 2010-2021" daterat 2009-09-16. 
___  
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Besvarande av motion ”Föräldrastödssamordnare” (KD) SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Håkan Paulson har för Kristdemokraterna i Salem inkommit med en 
motion om föräldrastödssamordnare. Motionärerna menar att det behövs 
en föräldrastödssamordnare i kommunen som tar fram en långsiktig 
strategi för uppbyggnad av samhällets stöd till kvinnor och män i deras 
föräldraskap. I motionen ges det exempel på olika aktörer som kan vara 
behjälpliga i detta arbete. Det föreslås att kommunen snarast söker 
projektmedel som regeringen avsatt för ändamålet.  
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som delar uppfattningen att 
många föräldrar behöver stöd i sitt föräldraskap och att föräldra-
stödsprogram och träffpunkter är mycket bra insatser. Kommunerna 
erbjuds nu, i samverkan med forskningslärosäte, att söka projektmedel 
för utvecklingsarbete inom föräldrastödsområdet. Cirka åtta kommunen 
kommer att beviljas medel ur de 70 miljoner som Statens 
folkhälsoinstitut fått i uppdrag att fördela. Kommuner kan söka i 
samarbete med andra kommuner.  
 
Socialförvaltningen har tagit kontakt med andra kommuner för att se om 
en samordnad ansökan är möjlig. Socialförvaltningen räknar med att 
Salems kommun kommer att kunna vara samverkande i den ansökan där 
Södertälje kommun och stadsdelen Spånga/Tensta kommer att vara 
huvudkommuner. 
 
Socialnämnden beslutade 2009-09-14, § 74, att föreslå kommunfull-
mäktige att bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
___  
 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2009-09-28  18 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 116 
 
 
 

 

Besvarande av motion ”Hyresrätter en bristvara i Salems kommun”  
(S, V och MP) 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Lars Morberg (S), Pia Ortiz Venegas (V), samt Randal Piersons (MP) 
har i en gemensam motion föreslagit ett antal åtgärder för att ge kom-
muninvånare, som inte förfogar över en egen förmögenhet, möjlighet att 
få tillgång till en bostad: 
 
1. Kommunen upprättar KBP (Bostadsförsörjningsprogram) 
 
2. Kommunen startar bostadsförmedling för att se behoven av 

hyresrätter 
 
3. Förhandling upptas med NCC beträffande omvandling av 

bostadsrätter till hyresrätter i några hus runt Söderby Torg 
 
4. Antalet hyresrätter vid byggnationen i Rönninge Centrum skall 

vara minst 50 % och huvudparten bygges med 2 alt. 3 rum 
 
5. Fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att bjuda in allmännyttan 

från närliggande kommuner för att diskutera möjligheter till och 
intresset att bygga hyresrätter i Salem 

 
Ärenden har beretts av kommunstyrelsens stab tillsammans med 
kommunplanegruppen med representanter från berörda förvaltningar. I 
tjänsteskrivelse 2009-09-15 redogörs för ärendet. Bland annat framförs 
att Salems kommun brukar upprätta kommunalt bostadsförsörjnings-
program, där arbetet med ett nytt program redan påbörjats. Det finns i 
dag inget behov av att starta en kommunal bostadsförmedling. Eftersom 
det pågår försäljning av lägenheter i Söderby Torg med bostadsrätt är 
det idag inte aktuellt för kommunen att uppta förhandlingar med NCC 
om ändring av upplåtelseform till hyresrätt. Andelen små hyresrätter i 
Rönninge centrum kommer närmare att preciseras vid det fortsatta 
arbetet med detaljplan. Det bedöms idag inte finnas något behov av att 
kontakta allmännyttan från närliggande kommuner för att höra om 
intresset för att bygga hyresrätter. Sammanfattningsvis föreslås 
motionen avslås. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen, enligt motivering i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens 
stab, 2009-09-15. 
___  
 

 

Deltar ej i beslut 
 
Arne Närström (S), Tommy Eklund (S), Noomi Liljefors (S) och Randal 
Piersons (MP) deltar ej i beslutet. 
___  
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Besvarande av motion ”Bygg cykel- och gångväg till Nedre Söderby” 
(MP) 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Randal Piersons har för Miljöpartiet inkommit med en motion avseende 
byggnation av en gång- och cykelväg till Nedre Söderby. 
 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsens tekniska utskott för 
yttrande som behandlade ärendet 2009-09-07. 
 
Gatuenheten i Salems kommun tog 2003 fram ett flerårigt 
trafiksäkerhetsprogram för kommunen. De kalkyler och förslag på 
ombyggnationer som togs fram har förlorat mycket av sin aktualitet och 
en uppdatering bör göras inom de kommande åren. Att planera för och 
bygga gång- och cykelvägar (GC-vägar) är en viktig del i 
trafiksäkerhetsarbetet. Även andra vägar i kommunen har ett behov av 
komplettering av GC-vägar. Det pågår även ett projekt med planering av 
regionala GC-vägar i Stockholms län. De regionala GC-vägarna bör 
synkroniseras med det lokala behov som finns och en prioritering bör tas 
fram, inte minst med tanke på att utbyggnad av den kommunala 
infrastrukturen medför höga kostnader.  
 
Med hänvisning till att det inte heller finns några äskade investe-
ringsmedel för en GC-väg mellan Söderby och Nedre Söderby föreslår 
kommunstyrelsens tekniska utskott att GC-vägen utreds i samband med 
uppdateringen av trafiksäkerhetsprogrammet.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, med 
motiveringen att det inte finns några avsatta investeringsmedel för ända-
målet. I samband med en uppdatering av trafiksäkerhetsprogrammet ska 
behov och planering av GC-vägar ses över. 
___  
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Besvarande av motion ”Källdalen” (C) SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ankie Bosander och Sam Stadener har för Centern i en motion förslagit 
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör en sammanställning 
av svaren på en rad frågor angående bussgata/gångväg genom Källdalen. 
Motion har remitterats till tekniska utskottet, som behandlade ärendet 
2009-09-07. Tekniska utskottet beslutade då att anta miljö- och 
samhällbyggandsförvaltningens yttrande 2009-08-24, där det redogörs 
för en pågående utredning som undersöker möjligheterna att trafikera 
Rönninge med en fullstor buss. Utredningen beräknas vara klar hösten 
2009.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar följande: 
 
* Att använda de mindre bussarna även i framtiden, med risk för att 

inte uppfylla det behov som förväntas, skulle innebära att någon 
bussgata igenom Källdalen inte är nödvändig. Vid bussturen med 
SL visade sig hindren för en dragning längs Uttringe gårds väg 
vara mindre än befarat. Det största hindret vid trafikering med 
fullstor buss är sikten på krönet vid Ekhagen, Uttringe gårds väg.  

 
* Huruvida en bussgata genom Källdalen behöver vara tvåfilig eller 

enkelfilig kommer att utredas om det visar sig att en dragning 
genom Källdalen är intressant. 

 
* Beslutas det om en dragning genom Källdalen är det mest 

sannolika att bussen kommer att gå i bägge riktningarna. En 
dragning där bussen i ena riktningen går via Uttringe gårds väg blir 
troligtvis ett så dyrt alternativ att det inte är realistiskt.  

 
* Det finns möjligheter att bygga en bussgata som hindrar övrig 

fordonstrafik att köra på vägen t.ex med hjälp av hinder. Framtida 
politiska beslut om användning är svårare at svara på. 

 
* Huruvida en separat gångväg behövs behöver utredas.  
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* Kostnaderna för alternativen kommer att ingå i den utredning som 
pågår. 

 
* Anläggande av en bussgata, som endast byggs för kollektivtrafik, 

torde finansieras med skattemedel.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, 
med motiveringen att det kan konstateras att miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen har gjort en sammanställning av de svar på de frågor 
som Centern har motionerat om. 
___  
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Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen INTERNKONTROLL-
PLAN 

Ärendebeskrivning 
 
Öhrlings PWC gjorde under våren 2009 på uppdrag av kommun-
direktören en utredning av bakgrund och omständigheter kring upp-
handlingar av byggrelaterade tjänster inom miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade 2009-08-31 § 99 att 
godkänna en rad åtgärder. En av åtgärderna innebär förbättrad intern-
kontroll på miljö- och samhällbyggandsförvaltningen. 
 
Den interna kontrollplanen ska vara ett instrument för att följa upp 
interna processer och att externa och interna regelverk följs. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrogs att revidera internkontroll-
planen, bland annat genom att göra förekomsten av stickprov mer 
frekvent. Miljö- och samhällsbyggnadschefen gavs även i uppdrag att 
genomföra internkontroll enligt plan. Revideringen skulle sedan 
rapporteras till tekniska utskottet och kommunstyrelsen för beslut. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på 
reviderad internkontrollplan, vilken beslutades i kommunstyrelsens 
tekniska utskott 2009-09-07. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen, reviderad 2009-09-02. 
___  
 
 

 

 
 
 
 


