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Kommunstyrelsen 

KS§ 14 Dnr. KS/2016:50:131 

Svar på motion - Välkommen till Salem 
Karin Meyer (Röp} har väckt motionen "Välkommen till Salem" på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 28 april 2016. Motionären yrkar i motionen att kommunen startar ett 
projekt "Välkommen till Salem", att en projektledare anställs på deltid för att leda 

projektet, att projektledaren samordnar kontakt med nyanlända, volontärer och 
föreningar, att projektledaren gör en inventering, skapar en struktur och samordnar 

aktiviteter samt att projektledaren fungerar som samordningspunkt och stödperson för 
deltagande föreningar och volontärer. 

Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 december 2016 och 
föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. Bakgrunden är att 

kommunen arbetar med integration på olika sätt, både på de olika förvaltningarna men 
också genom samarbete mellan de olika förvaltningarna. Det är framförallt 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 

som samarbetar i dessa frågor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då motionens intentioner är 

uppfyllda. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

G ... ......... .. . 
Ordf. sign. 
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Just. sign. 



. ·1fi · 

) 

) 

) 

:<.s/2otG:60. 15 \ 

Salems 
kommun 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2016 -12 -05 

Socialnämnd 

SN § 124 

Yttrande avseende motionen "Välkommen till Salem" 

Rönningepartiet har inkommit med en motion "Vä lkommen til l Salem". 

Kommunstyrelseförvaltn ingen har begart yttrande från Socialnarnnden senast 15 

december 2016. 

Rönningepartiet yrkar, utifrån kommunens mottagande av flyktingar för bosättning samt 

mottagande av ensamkommande flyktingbarn, 

• att kommunen starta r ett "Välkommen till Salem" projekt 

• att en projektledare anstålls på deltid for att starta och leda det har projektet 

• att projektledaren samordnar kontakt med nyanlånda, volontärer och föreningar 

• att projektledare (i samarbete med relevanta t jånstemän) gc:ir en 

inventering,skapar en struktur och samordnar aktiviteter 

• att projektledaren fungerar som en samordnings punkt och stödperson för 

deltagande foreninga r och volontå re r. 

Yrkanden 
Mia Franzen(L) yrkar på att motionen bifalles . Se bilaga 

Socialnämndens beslut 
Socialnåmnden föreslår kommunfullmåktige att motionen anses besvarad. 

Reservat ioner 

Mia Franzen (L) reserverar sig i beslutet . 

Bes lutsexpediering: 

Akten 
Biblioteket 

Revisorer 

.... .. ,, 
Ordf. sign. 

12 av 31 
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Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Yttrande motion "Välkommen till Salem" 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige motionen anses besvarad 

Ärendet 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2016-11 
Dnr 2016/243.766 

1 av 2 

Rönningepartiet har inkommit med en motion "Välkommen till Salem". 
Kommunstyrelseförvaltningen har begärt yttrande från Socialnämnden senast 15 
december 2016. 

Rönningepatiet yrkar, utifrån kommunens mottagande av flyktingar för bosättn ing samt 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn, 

• att kommunen startar ett "Välkommen till Salem" projekt 
• att en projektledare anställs på deltid för att starta och leda det här projektet 
• att projektledaren samordnar kontakt med nyanlända, volontärer och föreningar 
• att projektledare (i samarbete med relevanta tjänstemän) gör en 

inventering,skapar en struktur och samordnar aktiviteter 
• att projektledaren fungerar som en samordningspunkt och stödperson för 

deltagande föreningar och volontärer 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningens Vuxenenhet tar emot flyktingar som anvisats för bosättning i Salem 
och ger stöd i samband med inflyttning i bostaden. En bo- och flyktingsamordnare är 
anställd vid Vuxenenheten fr o m oktober 2016 och ska i samarbete med 
socialsekreterare ge stöd och arbeta med uppföljning. 

Socialförvaltningen ansvarar också för kommuninformation till flyktingar och har därför 
timanställt en informatör som har regelbundna informationsträffar där både nyanlända 
som anvisats för bosättning, och de som flyttat till Salem genom att flytta till eget boende, 
bjuds in. Första informationsträffen hölls i november 2016. 

Socialförvaltningen har 2016 skrivit avtal med "Kompis Sverige" som matchar svenskar 
med nyanlända och som också anordnar gemensamma aktiviteter för de nyanlända och 
den matchade kompisen. Hittills har ett 10-tal par matchats. Avtal kommer även att 
skrivas för 2017. 
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Då det gäller frivilligorganisationer och kyrkors stöd till flyktingar så anordnade 
socialförvaltningen ett första möte med kyrkor, frivilligorganisationer, informatör från 
socialförvaltningen samt fritidskonsulent från Kultur och fritidsförvaltningen hösten 2015. 
Möten hålls därefter två gånger per termin. 

Vid kommunens två boenden för ensamkommande flyktingbarn, Tallåsen och Björkåsen, 
så arbetar man med integration genom integrationsmöten där utvalda ämnen diskuteras, 
temadagar, studiebesök till olika arbetsplatser, att prova olika aktiviteter, handla, laga mat 
och städa, simskola och samtal om olika ämnen vid middagsbordet. 
Boendena samarbetar även med Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Den finns för närvarande ingen kommunövergripande integrationsfunktion i kommunen 
utan förvaltningarna samarbetar i olika frågor och förvaltningscheferna soc, BoU och Kof 
har regelbundna möten för att utbyta information, utveckla samarbete och mottagandet. 
Socialnämnden har inte utrymme inom befintlig budgetram att tillsätta projektledare för 
integration av nyanlända, men anser att det mesta av det motionen yrkar på redan görs. 

Christina Häckner 
Socialchef 

Bilagor 

Motion 

Delges 

Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
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Motion, Kommunfullmäktige 

Datum: 2016-03-29 

Rönningepartiet, Maria Trap och Karin Meyer 

Välkommen till Salem 
Under 2016 kommer Salems kommun liksom andra kommuner i Sverige att ta ansvar för ett antal vuxna 
flyktingar, familjer med barn och ensamkommande flyktingbarn. Hur många är fortfarande osäkert men det 
är klart att det kräver extra insatser att skaffa bostäder för dessa människor. Kommunen jobbar med det på 

olika sätt just nu. 

När flyktingarna väl har kommit hit blir det en utmaning men också en chans att ge dem en så bra start som 
möjligt i det svenska samhället. Många gånger saknar nyanlända kontakt med svenskar och med vanligt 
svenskt vardagsliv och har stor nytta av kontakter som ger dem ge en inblick i den svenska vardagen och en 
förståelse för den svenska kulturen. För att inte tala om behov av medmänsklighet som kan bidra till hjälp 
vid bearbetning av svåra upplevelser de eventuellt har varit med om. 

Flera kommuner i Sverige har redan börjat med projekt där svenskar engagerar sig som fadder, mentor, 
"medläsare" eller liknande. Röda Korset har tagit initiativ till sådana projekt it.ex. Växjö, Kalmar och Luleå. 
Vi har även exempel från många orter där idrottsföreningar blivit engagerade. Nu senast exemplet från 
Tullinge där fotbolisföreningen TTP driver fotbollsträning för flyktingungdomar. Erfarenheter från dem visar 
att många frivilliga som ställer upp tycker att deras engagemang också är mycket berikande för dem själva. 

Det finns säkert flera individer och föreningar i vår kommun som vill hjälpa till på liknande sätt men det 
krävs organisation, struktur och resurser för att sammanföra behov och erbjudanden på ett bra sätt. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas: 
• att kommunen startar ett 'Välkommen till Salem' projekt; 

• att en projektledare anställs på deltid för att starta och leda det här projektet; 

• att projektledaren samordnar kontakt med nyanlända, volontärer och föreningar; 

• att projektledare (i samarbete med relevanta tjänstemän) gör en inventering, skapar en struktur 
och samordnar aktiviteter; 

• att projektledaren fungerar som samordningspunkt och stödperson för delt agande föreningar och 
volontärer. 

Kfin Meyer 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 15 Dnr. KS/2016:65 .233 

Svar på motion - Multianläggning i Salems centrum 
Maria Trap (Röp) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att planeringen inför en 

detaljplan för Salems centrum även innefattar en multianläggning samt att de ekonomiska 

konsekvenserna utreds och att i utredningen ska alla aspekter av en multianläggning vägas 

in. Att ta ställning till denna motion om multianläggning innehållande flera olika 

funktioner, såsom bland annat bibliotek, sport, lokaler för möten m m som nu har lagts 

fram av motionären är svårt. Hur mycket vill kommunen satsa på nya lokaler för olika 

kulturella och andra verksamheter i det nya Salems centrum? 

De centrala frågorna i planeringen av ett nytt Salems centrum är att få fram nya bostäder 

och förbättra den kommersiella servicen men även förbättra parkeringssituationen och 

trafikfrågorna. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att utreda frågan om en 

multianläggning i det planeringsläge som Salems centrum står inför. Att dessutom utreda 

de ekonomiska konsekvenserna är svårt att göra då det finns alltför många oklara 

förutsättningar definierade för ett sådant projekt. Mot bakgrund av detta föreslås att 

motionen avslås. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 2 februari 2017. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkanden och proposition 

Anders Klerkefors (Röp} yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 

bifaller motionen. 

Mia Franzen (L} yrkar bifall till ordförandens förslag. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign . 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2017-02-02 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Conny Olsson 
Kommunarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Multianläggning i Salems centrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Trap (Röp) har väckt en motion i kommunfullmäktige om att planeringen inför en 
detaljplan för Salems centrum även innefattar en multianläggning, samt att de 
ekonomiska konsekvenserna utreds och att alla aspekter av en multianläggning vägs in i 
utredningen. De centrala frågorna i planeringen av ett nytt Salems centrum är att få fram 
nya bostäder och förbättra den kommersiell servicen, men även att förbättra 
parkeringssituationen och trafikfrågorna. 

Förvaltningen bedömer det som olämpligt och alltför resurskrävande att i ett så tidigt 
skede som projektet för Salems centrum nu befinner sig i också väga in och utreda frågan 
om en multianläggning då förutsättningarna för ett sådant arbete är alltför oklara . 

Mot bakgrund av detta föreslås att motionen avslås. 

Ärendet 

Planeringen av Salems centrum pågår men är fortfarande inne i ett tidigt skede. 
Det prospekt som togs fram inför den intresseanmälan som skickades ut under våren 
2016 var politiskt förankrat i kommunstyrelsen. 

Kommunen har fått in många förslag där målet är få fram 3-4 förslag som kommunen kan 
inleda förhandlingar med byggentreprenörerna inför den fortsatta processen. 

Parallellt med detta har centrum fått en ny ägare, Elisby AB, i form av ett konsortium som 
består av Granholm Gruppen AB, CAM Holding AB och I mola Holding AB. 

De nya ägarna är intresserade av att utveckla både centrum och bygga bostäder i området 
och har ideer om hur centrum ska omdanas och var bostäder kan byggas med mera. 

En medborgardialog om två alternativ, Alfa eller Beta, pågår för närvarande. Ett 
ställningstagande till vilket alternativ som ska väljas av kommunen förväntas i 
Kommunfullmäktige 23 februari 2017. Förhandlingar med de utvalda 
byggentreprenörerna och centrumägaren Elisby Fastigheter AB kommer därefter att 
påbörjas och detaljplaneprocessen bedöms kunna starta i april 2017. 

Dnr xxxx/xx 
1 av 2 
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Att ta ställning till en motion om multianläggning innehållande flera olika funktioner, 
såsom bland annat bibliotek, sport, lokaler för möten m.m. som nu har lagts fram av 
Rönningepartiet är komplicerat och resurskrävande. Hur mycket vill kommunen satsa på 
nya lokaler för olika kulturella och andra verksamheter i det nya Salems centrum? Den 
centrala frågan i planeringen av ett nytt Salems centrum är att få fram nya bostäder och 
förbättra den kommersiell servicen men även förbättra parkeringssituationen och 
trafikfrågorna. 

Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att utreda frågan om en 
multianläggning i det planeringsläge som Salems centrum står inför. Att dessutom utreda 
de ekonomiska konsekvenserna är svårt då det finns alltför många oklara förutsättningar 
definierade för ett sådant projekt. 

Finansiering 

För att kunna utreda de ekonomiska konsekvenserna av att bygga en multianläggning 
måste man veta förutsättningarna och de är omöjliga att bedöma för närvarande. Vilken 
yta ska en sådan byggnad ha, hur många kvadratmeter? Var ska de ligga? Vad behövs i 
form av parkeringsplatser, angöring och tillfart med mera? 

Det behöver göras en förstudie i form av en förprojektering av en byggnad och kalkyl för 
en sådan, vilket kräver externa konsultinsatser för att utföra. 

Att utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna därutöver kräver särskilda resurser. 
För närvarande ser det svårt ut att klara av en sådan uppgift när kommunen samtidigt har 
prioriterat andra mer akuta frågor som bostäder för flyktingar, ny skola och dess 
lokalisering, Salems centrum och ny översiktsplan. Den att utreda och planera för en 
multianläggning i Salems centrum enligt motionen skulle kräva en omprio 't ring av dessa 

pågåendi\rbeten. ; 

I '\,\)~ L-,--
Ja Heimdahl Martin Mansell 

\Tf örvaltningschef 

Bilagor 

Plan- och exploateringschef 

Motion i Kommunfullmäktige 2016-05-19, om Multianläggning i Salems centrum från Maria Trap, 
Rönningepartiet 

Dnr xxxx/xx 
2 av 2 
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Motion, Kommunfullmäktige 

Datum: 2016-05-19 

Rönningepartiet, Maria Trap 

Multianläggning Salems centrum 

Salems kommun har behov av aktivitetsokaler för studiecirklar och möten men också för 
kulturevenemang och sport. Samtidigt finns ett stort behov av att renovera Säby simhall 
och även behov av modernisering av biblioteket i Murgrönan. Lösningen på många av 
behoven kan mötas med en flexibel multianläggning där sport kan utövas samtidigt som 
exempelvis studieverksamhet för seniorer pågår. Det går att kombinera sport, kultur och 
studieverksamhet i multianläggningar. Det finns många exempel på anläggningar av detta 
slag. Multianläggningen kan vara öppen från t idig morgon till kväll genom samordningen 
av alla aktiviteter. En gemensam reception kan serva alla aktiviteter i anläggningen. Den 

kan innehålla såväl bibliotek, kulturskota, simhall, sporthall, cafe och ungdomsgård. 
Många av lokalerna kan vara flexibla så att exempelvis sporthallen kan ställas om till 
kommunfullmäktigesal eller till teater. Självklar placering är i Salems centrum speciellt nu 
som hela området planeras för fler bostäder. Den nya anläggningen ersätter både Säby 
simhall och sporthall samt Murgrönan med bibliotek. Detta kommer att frigöra mer mark 
för bostadsbyggande. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp när det gäller planerna för 
Salems centrum och även inkludera, sport, fritid, undervisning och kultur i processen 

redan från start. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

• Att planeringen inför detaljplan Salems centrum även innefattar multianläggning. 

• Att ekonomiska konsekvenser av multianläggning utreds. I utredningen skall alla 
aspekter a't,,l;ljt::t:!+<.Ultianläggning vägas in. 

) 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 17 Dnr. KS/2016:48.103 

Svar på motion - Samarbete mellan socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen 
Anders Klerkefors (Röp) har väckt motionen "Samarbete socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen" på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016. 

Motionären yrkar i motionen att en arbetsgrupp bildas med representanter från barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen med syfte att förenkla kommunikation 

samt tillse så att inga individärenden hamnar mellan stolarna. 

Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 december, § 125. och 

barn- och utbildningsnämnden den 6 december, § 88. Bägge nämnderna föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. I tjänsteskrivelserna hänvisar förvaltningarna till 

BUS-överenskommelsen, ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, Bup 

Södertälje, Habiliteringen Södertälje och den barnmedicinska enheten på Södertälje 

sjukhus. Överenskommelsen har som mål att vård och insatser för barn i behov av särskilt 

stöd ska samordnas så att barnen inte riskerar att hamna mellan parternas respektive 

ansvarsområde. 

Förvaltningarnas bedömning är att BUS-överenskommelsen och övriga samarbetsformer 

som finns mellan förvaltningarna är fullt tillräckliga, och ser i dagsläget inget behov av 

ytterligare sa ma rbetsforu m. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign . 

/ ,f" 
,i., . .... . . . . .. . 

Just. sign . 
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Yttrande motion "Samarbete socialförvaltningen och barn
och utbildningsförvaltningen" 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

Ärendet 

Anders Klerkefors (RöP) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att en arbetsgrupp 
bildas med representanter från BoU- och Socialförvaltningen med syfte att förenkla 
kommunikation samt tillse så att inga individärenden hamnar mellan stolarna. 

Förvaltningens bedömning 

Socialförvaltningen i Salems kommun är idag en del av BUS-överenskommelsen 
(samverkan kring barn i behov av särskilt stöd). Övriga parter i BUS-samarbetet är (BoU, 
Salems kommun), (Bup, Södertälje), (Habiliteringen, Södertälje), (Södertälje sjukhus, 
barnmedicinska enheten). 

Överenskommelsen har som mål att vård och insatser för barn i behov av särskilt stöd ska 
samordnas så att barnen inte riskerar att hamna mellan parternas respektive 
ansvarsområden. Överenskommelsen omfattar alla barn boende i kommunen som är i 
behov av särskilt stöd från kommunala verksamheter, enskilda förskolor/skolor och från 
hälso- och sjukvården. 

Möten för planering av vård och insatser kopplat till en individ samordnas i så kallad 
Samordnad individuell plan (SIP) så att barn och vårdnadshavare inte ska behöva delta på 
fler möten än nödvändigt. När en part kallar till ett SIP-möte prioriteras dessa och bokas 
utan dröjsmå 1. 

Överenskommelsen innefattar även en gemensam arbetsgrupp med berörda chefer med 
mandat att fatta beslut om individärenden och som träffas månadsvis för att lyfta och gå 
igenom individens situation, fördela ansvaret, följa upp insatser. 

Andra samarbetsformer mellan BoU och SoC som också bedöms fungera väl är de så 
kallade samverkansdagarna där aktuella frågor lyfts såsom - anmälningsplikt , -
hemmasittare, - svåra samtal. Vid samverkansdagarna deltar handläggare, behandlare 
och chefer från individ och familj, socialförvaltningen och samtlig elevhälsopersonal samt 
rektorer och chefer från BoU. 

SoC och BoU har också ett forum som kallas Nätverksgruppen dit enheterna inom BoU 



TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2016-11-15 

Dnr 2016/244.766 

kan komma för att rådgöra och samråda kring barn och elever med stora svårigheter och 
behov för att hitta vägar eller bygga broar för framgångsrika insatser. 

Bou och Soc har även verksamheten Växthuset ihop som är ensamloka lisering av enheter 

med särskilt ansvar att samverka runt ungdomar. Växthuset inrymmer en rad enheter och 
funktioner så som KAA, Ungdomsmottagningen, MiniMaria, Öppenvårdsteamet och 
centrala barn- och elevhälsan. 

Förvaltningens bedömning är att BUS-överenskommelsen och övriga samarbetsformer 
som finns mellan förvaltningarna är fullt tillräckliga, och ser i dagsläget inget behov av 
ytterligare ett samarbetsforum. 

~ -

Christina Häckner 
Socialchef 

BIiaga: Motion "Samarbete socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen" 

Delges 

Akten 
Biblioteket 
Revisorer 

2 av 2 
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.. kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

BoU § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL 

161206 
14 av 20 

Dnr. 2016/309.600 

Svar på motion "Motion om Samarbete Socialförvaltningen 
och Barn och Utbildningsförvaltningen" 
Anders Klerkefors (RöP) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att en arbetsgrupp bildas 
med representanter från BoU- och Socialförvaltningen med syfte att förenkla kommunikation 
samt tillse så att inga individärenden hamnar mellan stolarna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -12- t-5 
Diorienr 

ICS/lo llcA~. 103 

... &. 
Ordf. sign. 

1>; A ....... 
Just. sign. 



) 

) 

) 

SALEMS KOMMUN 
i<ornmunstyrelsen 

2016 -12- l-5 I 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-11-04 

Dnr 2016/309.600 

1 av 2 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Henrik Haij 
Nämndsekreterare 

Diorienr 
----- ·-- ·--- ·-~ 

~'3/ZollP'· ½'K ·_! o~ 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion "Motion om Samarbete Socialförvaltningen 
och Barn och Utbildningsförvaltningen" 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 
Anders Klerkefors (RöP) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att en arbetsgrupp 
bildas med representanter från BoU- och Socialförvaltningen med syfte att förenkla 

kommunikation samt tillse så att inga individärenden hamnar mellan stolarna. 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun är idag en del av 

BUS-överenskommelsen (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd). Övriga parter i 
BUS-samarbetet är (Soc, Salems kommun), (Bup, Södertälje), (Habiliteringen, Södertälje), 
(Södertälje sjukhus, barnmedicinska enheten). 

överenskommelsen har som mål att vård och insatser för barn i behov av särskilt stöd ska 
samordnas så att barnen inte riskerar att hamna mellan parternas respektive 
ansvarsområden. överenskommelsen omfattar alla barn boende i kommunen som är i 

behov av särskilt stöd från kommunala verksamheter, enskilda förskolor/skolor och från 

hälso- och sjukvården. 

Möten för planering av vård och insatser kopplat till en individ samordnas i så kallad 
Samordnad individuell plan (SIP) så att barn och vårdnadshavare inte ska behöva delta på 

fler möt en än nödvändigt. När en part kallar till ett SIP-möte prioriteras dessa och bokas 

utan dröjsmål. 

överenskommelsen innefattar även en gemensam arbetsgrupp med berörda chefer med 

mandat att fatta beslut om individärenden och som träffas månadsvis för att lyfta och gå 
igenom individens situation, fördela ansvaret, följa upp insatser. 

Andra samarbetsformer mellan BoU och SoC som också bedöms fungera väl är de så 
kallade samverkansdagarna där aktuella frågor lyfts såsom - anmälningsplikt, -

hemmasittare, - svåra samtal. Vid samverkansdagarna deltar handläggare, behandlare 

och chefer från individ och familj, socialförvaltningen och samtlig elevhälsopersonal samt 
rektorer och chefer från BoU. 

SoC och BoU har också ett forum som kallas Nätverksgruppen dit enheterna inom BoU 

-~ 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-11-04 
Dnr 2016/309.600 

kan komma för att rådgöra och samråda kring barn och elever med stora svårigheter och 
behov för att hitta vägar eller bygga broar för framgångsrika insatser. 

Bou och Soc har även verksamheten Växthuset ihop som är en sam lokalisering av enheter 
med särskilt ansvar att samverka runt ungdomar. Växthuset inrymmer en rad enheter och 
funktioner så som KAA, Ungdomsmottagningen, MiniMaria, Öppenvårsteamet och 
centrala barn- och elevhälsan. 

Förvaltningens bedömning är att BUS-överenskommelsen och övriga samarbetsformer 
som finns mellan förvaltningarna är fullt tillräckliga, och ser i dagsläget inget behov av 
ytterligare ett samarbetsforum. 

Marie Truedsson Henrik Haij 
Förvaltningschef Nämndsekreterare 

2 av 2 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2016 -1 2-05 

Socialnamnd 

SN § 125 

Yttrande motion "Samarbete socialförvaltningen och barn
och utbildningsförvaltningen" 

Anders Klerkefors (RöP) foreslår i en motion ti ll kommunfullmaktige att en arbetsgrupp 

bildas med rep resentanter från BoU- och Socialförvaltningen med syfte att fö renkla 

kommunikation samt ti llse så att inga ind ividarenden hamnar mellan stolarna. 

13 av 31 

) Socia lnämndens bestut 

) 

) 

Socialnamnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsexpedi e ring : 

Akten 

Bibl ioteket 

Revisorer 

Ordf. sign. 

I 
I , 

I 

• I 

Just . sign. 



Rönning#artiet 
•• ok lp t 

Motion om Samarbete Socialförvaltning och Barn och 
Utbildningsförvaltning 

Datum: 2016-04-19 

Rönningepartiet 

Motivering till motionen 

När barn får svårigheter i skolan görs pedagogiska utredningar och skolan arbetar med 
anpassningar och åtgärdsprogram utifrån Skolverkets riktlinjer. Ibland handlar 
frågeställningarna om barnets svårigheter utifrån ett socialt problem eller om 
svårigheterna ligger hos barnet själv och det handlar om en neurologisk problematik. Om 
det finns ett socialt problem i botten bör kostnad samt stöd och hjälp sökas hos 
Socialförvaltningen men om det handlar om en neurologisk fråga går skolan vidare med 
utredning och kostnaden ligger på Barn och Utbildningsförvaltningen. 

Ovanstående låter enkelt men verkligheten är mer komplicerad än så och det händer att 
barn hamnar mellan stolarna. Vi ser en möjlighet att förhindra det genom att tillsätta en 
arbetsgrupp med representanter från skolledning, förvaltningar och eventuellt också 
nämnder med syfte att förenkla kommunikationsvägarna och samordna 
resursfördelningen mellan de olika förvaltningarna. Om arbetsgruppen önskar kan även 
utomstående parter som exempelvis Bup eller motsvarande tas med. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas: 

Att en arbetsgrupp t illsätts med representanter från skolledning, Socialförvaltning, BoU 
Förvaltn· g och eventuellt också från nämnder med syfte att förenkla 
kommu kationsvägarna och samordna resursfördelningen så att barn med svårigheter 

ar mellan st olarna. 

Anders Klerkefors 

) 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 
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Kommunstyrelsen 

KS§ 18 Dnr. KS/2016:49.612 

Svar på motion - SL-kort för alla gymnasieelever 
Karin Meyer (Röp) yrkar att alla gymnasieelever som är folkbokförda i Salems kommun 
ska få SL:s terminskort, oavsett om de går på gymnasiet utanför eller inom kommunens 
gränser. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 
2016. Förslaget i motionen skulle med nuvarande utformning kosta 114 760 kr, en 
merkostnad för Rönninge gymnasium med 101170 kr/ läsår och tas inom Rönninge 

gymnasiums befintliga ekonomiska ram. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att 
med rådande ekonomiska förutsättningar för Rönninge gymnasium att förslaget i 

motionen om stöd till elevresor för elever folkbokförda i Salems kommun med kortare väg 
än 6 km bör avslås. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkanden och proposition 

Tommy Eklund (S) och Mats Nittve (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Mia Franzen (L), Ankie Bosander (C) och Lennart Ejenäs (M) yrkar bifall till ordförandens 
förslag. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Tommy Eklunds och Mats Nittves 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Votering 
begärs och verkställs. 

Votering 

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut 
röstar ja och den som vill bifalla Tommy Eklunds yrkande röstar nej. Vinner nej föreslår 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Voteringen utfaller enligt följande: 6 ledamöter röstar ja och 5 röstar nej. Hur var och en 

röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 4. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering: 

I 

LO 
Ordf. sign. 

~ /(7 -,, 
., .... ......... . 
Just. sign. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BoU § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

161206 
13 av 20 

Dnr. 2016/307.600 

Svar på motion "SL kort för alla gymnasieelever'' 
Karin Meyer (Röp)har den 2016-04-16 inkommit till Kommunfullmäktige med en motion om 
SL-kort för alla gymnasieelever folkbokförda i Salems kommun som studerar vid Rönn inge 

gymnasium. 

Motionären yrkar att elever som bor i kommunen och går på Rönninge gymnasium och som 
har mindre än 6 kilometer till skolan, och därför inte får SL-kort, även om de kommer från 
Söderbyområdet och kan behöva ta bussen till skolan under vintertid. Motionären anser att: 

-det är mer rättvist att ge SL-kort till alla gymnasieelever 

-det kan också bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar att välja gymnasiet i vår egen 

kommun. 

Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

Yrkanden 

Tommy Eklund (s) och Ellinor Scheffer (mp) yrkar avslag på ordförandens förslag till beslut 

Propositlonsordning 

Ordföranden ställer ordförandeförslaget och Tommy Eklunds och Ellinor Scheffers yrkande 
under proposition och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen . 

. N .. :!?.:. 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Cecilia Wessfeldt 
Verksamhetscontroller 

SALEMS KOMMUN 
Komrnunsfyrelsen 

2016 -12- ·1..5 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion "SL kort för alla gymnasieelever" 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-10-20 
Dnr 2016/307.600 

1 av 3 

Karin Meyer (Röp) yrkar att alla gymnasieelever som är folkbokförda i Salems kommun 
ska få SL:s terminskort, oavsett om de går på gymnasiet utanför eller inom kommunens 
gränser. 

Förslaget i motionen skulle med nuvarande utformning kosta 114 760 kr, en merkostnad 
för Rönninge gymnasium med 101170 kr/ läsår och tas inom Rönninge gymnasiums 
befintliga ekonomiska ram. Förvaltningen finner med rådande ekonomiska förutsättningar 
på Rönninge gymnasium inte att förslaget om stöd till elevresor för elever folkbokförda i 
Salems kommun med kortare väg än 6 km ska prioriteras. 

Ärendet 
Karin Meyer (Röp)har den 2016-04-16 inkommit till Kommunfullmäktige med en motion 
om SL-kort för alla gymnasieelever folkbokförda i Salems kommun som studerar vid 
Rönninge gymnasium. 

Motionären yrkar att elever som bor i kommunen och går på Rönninge gymnasium och 
som har mindre än 6 kilometer till skolan, och därför inte får SL-kort, även om de kommer 
från Söderbyområdet och kan behöva ta bussen till skolan under vintertid. Motionären 
anser att: 

-det är mer rättvist att ge SL-kort till alla gymnasieelever 

-det kan också bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar att välja gymnasiet i vår 
egen kommun. 

Förvaltningens utredning 

Elevresor 

Enligt Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor {SFS1991:1110 med 
ändringar) gäller att kommunerna skall svara för kostnaderna för dagliga resor mellan 



.ft .fr Salems 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-10-20 
Dnr 2016/307.600 

2 av 3 

bostad och skola. 

2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den 
kommun som enligt 29 kap. 

6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för 

dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen 
är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt 

kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge 
högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor 
mellan bostaden och skolan. Lag (SFS 2010:1250) 

Förvaltningens bedömning enligt ovan är att kommunens skyldighet att svara för stöd till 

elevresor är uppfyllda (rätt till studiehjälp samt en färdväg minst 6 km). Elever bosatta 
inom Salems kommun med kortare väg till Rönn inge gymnasium än 6 km har inte enligt 
lagen rätt till stöd för elevresor. 

Motionären önskar att kommunen bevilja elevresor för folkbokförda elever i Salems 

kommun som går på Rönninge gymnasium men har kortare väg än sex kilometer. Skälen 
som anförs i motionen är 

det är mer rättvist att ge ett SL-kort till alla gymnasielever. 

att det också kan bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar att välja 
gymnasiet i vår egen kommun. 

Förvaltningens bedömning avseende att det skulle vara mer rättvist att ge SL-kort till alla 
ungdomar är att förvaltningens beslut avseende stöd för elevresor sker utifrån de 

gällande lagkraven och att alla kommunmedborgare behandlas lika i bedömningen. I 

motionen yrkas om stöd till elevresor för folkbokförda elever. Förslaget i motionen får 
ekonomiska konsekvenser för Rönninge gymnasium där omprioriteringar måste göras 

inom ram för att erbjuda samtliga elever med kortare resväg än sex kilometer SL-kort. 

Detta skulle negativt påverka organisationen på Rönninge gymnasium genom att rektor 
för att finansiera förslaget i motionen måste omprioritera genom ex. 

personalnedskärningar, minskade resurser för eleverna och/eller till kompetensutveckling 
för personalen. 

Avseende motionärens anförda skäl att stöd till elevresor skulle kunna bidra till att det 
skulle göra det mer attraktivt att för ungdomar i Salem att välja gymnasiet i vår egen 

kommun har förvaltningen inte fått indikationer om att våra folkbokförda elever väljer 
gymnasieutbildning utanför kommunen med hänvisning till att rätten till SL-kort skulle 
vara en avgörande faktor för gymnasievalet. Rönn inge gymnasium är ett populärt 

gymnasium i regionen med högt sökt ryck och god elevtillströmning. Förvaltningens 
bedömning är att det inte finns skäl att oroa sig för Rönninge gymnasiums attraktivitet . 

Finansiering 

!dagsläget är ungefär 12% av eleverna vid Rönninge gymnasium bosatta i Salems 

kommun. Detta motsvarar med dagens elevkull 76 elever. 18 av dessa elever är 
asylsökande. 

Kostnaden för terminsbiljetter är med 2016 års pris 1 510 kr/elev och läsår. 

:~ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-10-20 

Dnr 2016/307.600 

Av de 76 eleverna är det 9 elever på Bygg- och anläggningsprogrammet som beviljats stöd 
för elevresor då de inom gymnasieutbildningen genomför lärlingsutbildning med längre 

resväg. Kostnaden för Rönninge gymnasium för dessa elevresor är 9*1510 kr=l3 590 kr/ 

läsår. 

1510 kr/*76 elever= 114 760 kr/år 

Förslaget skulle med nuvarande utformning kosta 114 760 kr, en merkostnad för Rönninge 
gymnasium med 101170 kr/ läsår och tas inom Rönninge gymnasiums befintliga 

ekonomiska ram. 

Förvaltningen finner med rådande ekonomiska förutsättningar på Rönninge gymnasium 

inte att förslaget om stöd till elevresor för elever folkbokförda i Salems kommun med 
kortare väg än 6 km ska prioriteras. 

Marie Truedsson 
Förvaltningschef 

Cecilia Wessfeldt 

Verksamhetscontrolter 

3 av 3 



Rönningf artiet 
• 

Motion om SL kort för alla gymnasie-elever 

Datum: 2016-04-16 

Rönningepartiet, Karin Meyer 

Motivering till motionen ) 

Gymnasieelever som har längre än sex kilometer från bostaden till sin gymnasieskolan har 
rätt att få bidrag för resor till och från skolan. I vanliga fall består bidraget av att eleverna 
får SL:s terminskort. Kommunen står för det så kallade grund kortet som gäller dagtid på 
vardagar. De elever som vill ha pluskortet för att kunna resa på kvällar och helger får stå 
för den delen själva. 

Alla ungdomar som går på ett gymnasium utanför kommunen får ett SL kort. De relativt få 
elever som bor i vår kommun och går på Rönningegymnasiet har mindre än 6 km till 
skolan och får därför inte ett Sl-kort, även om de kommer från t.ex Söderby område och 
kan behöva ta bussen till skolan under vintertid. Det resulterar i att familjer i Salems 
kommun idag har en högre kostnad för sina barns gymnasiestudier än de som har barn 
som går på ett gymnasium utanför kommunen. Vi anser att: 

det är mer rättvist att ge ett Sl-kort till alla gymnasie-elever och 

att det kan också bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar att välja 
gymnasiet i vår egen kommun. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas: 

Att alla gymnasie-elever bokförda I Salems kommun får SL:s terminskort, oavsett om de 
går på gymnasiet utanför eller inom kommunens gränser. 

) 



• 

) 

) 

) 

) 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-13 

28 av 33 

Kommunstyrelsen 

Arkiv 
10 

KS § 19 Dnr. KS/2016:49.027 

Svar på motion - Möjlighet för pedagoger att studera på 
arbetstid 
Anders Klerkefors (Röp} har inkommit med en motion om möjligheten för pedagoger att 

studera på arbetstid. I motionen föreslås det att motiverade och lämpade personer, som 
visat sina meriter under en längre anställning eller vikariat, ska kunna tillsvidareanställas i 
skolan under förutsättning att de utbildar sig på de erfarenhetsbaserade utbildningarna; 

lärarna i fråga skulle då komma att arbeta 80 % och studera 20 % men med lön 

motsvarande en heltid. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 
2016. Nämndens bedömning är att på grund av gällande lagstiftning är det inte möjligt att 

genomföra de åtgärder som föreslås i motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

G 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BoU § 86 
.. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

161206 
12 av 20 

Dnr. 2016/305.600 

Svar på motion "Möjlighet för pedagoger att studera på 

arbetstid" 

Rönningepartiet har inkommit med en motion om möjligheten för pedagoger att studera på 
arbetstid. I motionen föreslås det att motiverade och lämpade personer, som visat sina 
meriter under en längre anställning eller vikariat, ska kunna tillsvidareanställas i skolan under 
förutsättning att de utbildar sig på de erfarenhetsbaserade utbildningarna; lärarna i fråga 
skulle då komma att arbeta 80 % och studera 20 % men med lön motsvarande en heltid. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

SALEMS KOMMUN 
Komm,.ms1~-n~lsen 

2016 -"12- t.5 

Dio,ieo< fJl ;?olb'':'7. O?,~:l 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Niklas Malmström 
Utredare 

SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -12- l,5 
1---·-··-··- - ---····-

TJÄNSTESKRIVELSE 

2016-10-17 
Dnr 2016/305.600 

1 av 2 

Barn- och utbildningsnämnden 

Svar på motion "Möjlighet för pedagoger att studera på 
arbetstid" 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 
Rönningepartiet har inkommit med en motion om möjligheten för pedagoger att studera 
på arbetstid. I motionen föreslås det att motiverade och lämpade personer, som visat sina 
meriter under en längre anställning eller vikariat, ska kunna tillsvidareanställas i skolan 
under förutsättning att de utbildar sig på de erfarenhetsbaserade utbildningarna; lärarna i 
fråga skulle då komma att arbeta 80 % och studera 20 % men med lön motsvarande en 

heltid. 

Förvaltningens bedömning 

Sedan år 2011, då systemet för lärarlegitimation infördes, är det oförenligt med skollagen 
att tillsvidareanställa en olegitimerad lärare. Formuleringen i skollagen lyder: 

"Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet 
utan tidsbegränsning." Enligt skollagen (2010:800) 2 kap 20 § . 

Den kommande bristen på lärare bör tas på allvar, men i dagsläget ser Salems kommuns 

situation bra ut . 

Salems kommun har i dagsläget tre personal på de kommunala grundskolorna som är 
behöriga fritidspedagoger eller förskollärare, men som undervisar i grundskolan och 
därför inte är behöriga i de ämnen som de undervisar i, dessa tjänster utlyses inför 
terminsstart och pedagogerna återgår i ordinarie tjänst. 

Salems kommun har även en person som blev tillsvidareanställd innan skollagens ändring 
och inte är behörig/legitimerad. Denna tjänst ska, enligt skollagens krav, bli ersatt om det 
går att hitta en legitimerad lärare i dess ställe och tjänsten utlyses därför inför 

terminsstart. 

I övrigt är de enda lärare som saknar legitimation i Salems kommun anställda vid tjänster 
"tidsbegränsade enligt skollagen", den kategori lärare anställs under om de ännu inte har 
fått sin legitimation. 
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Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att det på grund av gällande lagstiftning 
inte är möjligt att genomföra de åtgärder som föreslås i motionen. 

Marie Truedsson 
Förvaltningschef 

Bilagor 

Niklas Malmström 
Utredare 

Rönningepartiets motion om möjlighet för pedagoger att studera på arbetstid 
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Rönning1artiet 
lok p t 

M otion om möjlighet för pedagoger att studera på arbetstid 

Datum: 2016-04-19 

Rönningepartiet 

Studera på arbetstid 
Redan 2020 kommer det att saknas 55000 lärare i svenska skolor. Att Salems kommun 
också kommer att drabbas av detta är oundvikligt. Det är inte bara högre lön som lockar. 
Många vittnar om att ifall man har fler utbildade pedagoger på en skola eller i en 
kommun söker sig många fler till jobb på/i den än om så inte är fallet. Med utgångspunkt i 
detta föreslår vi att motiverade och lämpade, som har visat sina meriter under en 
anställning eller vikariat, ska kunna anställas tillsvidare i skolan under förutsättning at t de 
utbildar sig på de erfarenhetsbaserade utbildningarna. Personerna skulle då komma att 
arbeta 80% och studera 20% av arbetstiden med full lön. 

Kommunen har ingen juridisk möjlighet att säkerställa att personerna kommer att arbeta 
kvar efter utbildningen är klar, men det "lockbete" som detta innebär plus den 
pedagogiska vinst som erhållas även under studietiden gör att vinsten ändå överstiger 
kostnaden. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas: 

Att skolorna i vår kommun får möjlighet att anställa pedagoger som inte är fullt ut 
legitimerade under förutsättning att de jobbar 80% och utbildar sig 20% och erbjuder 
dem full lön. 

Anders Klerkefors 

I 
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Svar på interpellation från Anders Klerkefors (Röp) 
angående uppföljning av ökade kostnader för väg och VA i 
Rönninge C 

Anders Klerkefors (Röp) har ställt följande frågor i interpellation på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 december 2016 : 

• Hur ser den nya uppskattade budgeten för vägar och VA i Rönn inge centrum ut? 
• Hur mycket avviker den från den ursprungliga budgeten? 
• Hur stor kommer den slutgiltiga kostnaderna bli för vägar och VA i det nya 

Rönninge centrum? 

Jag besvarade en liknande interpellation från Anders Klerkefors vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-02-18. Budgetläget för Rönninge centrum är oförändrat och jag 
hänvisar därför till svaren i förra årets interpellation (bilaga). 

Glädjande nog har vi sedan förra interpellationsdebatten erhållit statsbidrag för 
bussterminalen, med maximalt 6 rnnkr. Dock kommer kostnaderna inte att uppgå till det 
beloppet. 

Därmed anser jag mig ha besvarat interpellationen. 

Lennart Kalderen 

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge 

Besök: Säby Torg 16, Salem 

Telefon: 08-532 598 00 

Fax: 08-532 598 87 

E-post: info@salem.se 

Webb: www.salem.se 

Org nr: 212000-2874 

Bankgiro: 210-9569 
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Svar på interpellation från Anders Klerkefors (Röp) om VA i 
Rönninge centrum-projektet 

Kommer de ursprungliga uppskattningarna av kostnader för väg och VA att hålla? 

Budgeten för Rönninge centrum följs förutom när det gäller VA-projektet. Den totala 
budgeten för gata och VA i Rönninge centrum är 20,1 mnkr. Salems kommun har också 
fått ett statsbidrag för rondellen på 1,7 mnkr, som innebär en intäkt som inte var 

budgeterad. 

Budgeten för VA omfattade 8,4 mnkr. VA-arbetena är mycket komplicerade. Olika 
borrningsmetoder har fått användas beroende på markförhållanden mm. Den 
pumpstation som förvaltningen hoppades kunna undvika att bygga, har visat sig 
nödvändig. I dagsläget visar slutkostnadsprognosen på 13,5 mnkr. Med anledning av de 
dåliga markförhållandena har MSB gjort en riskanalys där slutkostnaden kan stanna på 
15,5 mnkr. Kostnadsutvecklingen och prognosen har redovisats i KSTU. På TU:s uppdrag 
redovisar MSB slutkostnadsprognoser skriftligt till varje sammanträde. 

Kostnadsutfallet för gata inkl rondell är f n 5,4 mnkr, vilket följer budget. 

Hur stor kommer de slutgiltiga kostnaderna bli för vägar och VA i det nya Rönninge centrum? 

MSB:s slutkostnadsprognoser beskrivs ovan. VA-arbetena beror inte enbart på 

ombyggnaden av Rönninge centrum utan också på att VA-systemet i hela Rönninge 
behöver en renoverad komponent centralt. 

Vilken konsekvens medför det för skattebetalarna om budgeten inte håller? 

Projektet Rönninge centrum följer budget om man exkluderar VA-delen. Kostnaderna för 
VA-projektet i Rönninge centrum belastar VA-kollektivet.dvs de finahs(eras genom 
VA-taxan . Ovan redogörs för att VA-projektet ska ses som en komponent i det totala 
VA-nätet. Det är också en del av kontinuerliga reinvesteringar som budgeteras och 
finansieras löpande. VA-projektet ska därför inte enbart betraktas som en 
kostnadskonsekvens av att kommunen bygger bostäder m m i Rönninge centrum. 

Lennart Kalderen 

~ -

2016-02-111 
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Interpellation, Kommunfullmäktige 

Datum: 2016-12-15 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Fråga till: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen 

Uppföljning av ökade kostnader för väg och VA i Rönninge C 

SALEMS KOMMUN 
l".ommun:;lyre!sen 

2016 -12- ·1,5 
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Då ni senast svarade på kostnadsökning för väg och VA i Rönninge centrumprojektet fick 
vi veta att en uppföljning skulle göras. Vi har inte tagit del av en sådan uppföljning ännu. 
Det nu är uppenbart att tidplanen för utbyggnaden av Rönn inge centrum är sen och att 
kostnaderna för väg och VA tycks ha ökat på ett oroande sätt. 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 

• Hur ser den nya uppskattade budgeten för vägar och VA i Rönninge centrum ut? 

• Hur mycket avviker den från den ursprungliga budgeten? 

• Hur stor kommer den slutgiltiga kostnaderna bli för vägar och VA i det nya 
Rönn i e centrum? 

Anders Klerkefors 
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Interpellation angående Bygg- & Miljönämndens Mål Rättssäkerhet 

Till ordförande i Bygg- och Miljönämnden, Björn Kvist har ställts följande två frågor av Rönningepartiet. 

1. Vem fattar beslut om överklagan av överprövade beslut som dömts till nämndens/förvaltningens 

nackdel? 

2. Anser Bygg- och Miljönämndens ordförande att detta fortfarande är i medborgarnas bästa 

intresse? 

Svar på Interpellation angående Bygg- & Miljönämndens Mål Rättssäkerhet 

Bygg- och Miljönämndens mål om rättssäkerhet är satt för att bedöma om nämnden klarar en rättssäker 

hantering av alla ärenden. Målet är mycket tufft satt, vilket innebär att vi inte accepterar några felaktiga 

) beslut där vi förlorar i högre instans. Under året måste alltså samtliga beslut vara korrekta för att målet 

skall anses uppnått. 

På första frågan om vem som fattar beslut om överklagan av överprövade beslut så är svaret att detta 

görs samordnat mellan ordförande och tjänstemän efter diskussion i ordförandeberedning. 

På den andra frågan är svaret att jag anser att nämnden har att beakta alla medborgares intressen. Detta 

kan i enstaka fall innebära att en enskild medborgare kan vara missnöjd med att nämnden överklagar ett 

överprövat beslut, som gått emot nämnden. Nämnden överklagar i sådana fall därför att man anser att 

ett beslut är felaktigt. 

Björn Kvist, Moderaterna 

Ordf. i Bygg- och Miljönämnden 
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) Rönningepartiet, Anders Klerkefors 
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Fråga till: Bygg- och miljönämndens ordförande Björn Kvist 

Bygg- och miljönämndens mål, Rättssäkerhet 

Målet gäller överprövade delegationsbeslut och överprövade nämndbeslut. För att nå 
målen måste båda indikatorerna vara 100,00% 

Antalet överprövade delegations- och nämndbeslut som avvisas i överinstanserna på 
grund av formaliafel eller fel i myndighetsutövningen ska vara noll. Detta tycks ha fått till 
resultat att överprövade beslut som visar på formaliafel eller fel i myndighetsutövningen 
överklagas till högre instans av Salems kommun med mer eller mindre automatik. 
Man kan säga att nämndes strävan att uppnå sitt mål går före medborgarnas 
rättssäkerhet. 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 

Vem fattar beslut om överklagan av överprövade beslut som dömts till 
nämndens/förvaltningens nackdel? 

Anser Bygg- och miljönämndens ordförande att detta förfarande är i 
me borgarnas bästa intresse? 

Anders Klerkefors 



) 

) 

13 2017-02-15 
Dnr KS/2016:3.101 

lav 2 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på interpellation från Karin Meyer (Röp) och Anders 
Klerkefors (Röp) om 4H-gård på Ersboda 

Karin Meyer och Anders Klerkefors (Röp) har ställt följande frågor i interpellation på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 : 

• Hur stämmer era planer överens med 4Hs verksamhet mål? 
• När i tiden ligger en eventuell planläggning för 4H verksamhet med hästar på 

Ersboda? 

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 4H-gårdsverksamhet på 
Ersboda. Detta förslag har använts som underlag vid ansökan om stöd från leader 
Sörmlandskusten och ansökan från länsstyrelsen samt som underlag för 
investeringsäskande för 2017-2019. 

Då kommunen saknar egen kompetens inom 4H-gårdsverksamheten har aktivt samarbete 
skett med Stockholms läns 4H-organisation. Stockholms läns 4H-gårdar har representerats 
av föreståndaren för Hågelby 4H-gård. 

Genom att samarbeta med Stockholms läns 4H-rörelse förutsätter kommunen att en 
verksamhet sker helt i linje med de riktlinjer 4H-rörelsen har för sin verksamhet. Just 
fokus på att barn och unga ska ta en aktiv del av verksamheten har varit central i 
planeringen. 

4H-gårdsverksamheten på Ersboda kommer genomföras med hästar, getter, höns, får och 
kaniner. Ersboda 4H kommer vara en mindre 4H-gård, ex jämfört med Hågelby 4H-gård. 
Verksamheten med djuren kommer intensifieras under perioden apr.il-oktober då 
samtliga djur kommer vara på plats. Under vintertiden kommer ett mindre antal djur, 
(höns, kaniner mm) finnas på gården för visning. Då kommer även verksamheter som 
Friluftstfrämjandet få större utrymme på Ersboda. Det kommer alltså inte bara vara 
"smådjur" på Ersboda 4H-gård. Under sommartid kommer hästar finnas på plats. 

Det har varit vår utgångspunkt att det på Ersboda kommer vara en verksamhet som lockar 
barn och unga, främst flickor. Detta med erfarenhet från länets övriga 4H-gårdar. 

Den slutliga planeringen för Ersboda sker nu tillsammans med fortsatt 
ansökningsförfarande med leader Sörmlandskusten och länsstyrelsen samt diskussion 
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med att ta fram underlag till driftsavtal med Stockholms läns 4H. 

Därmed anser jag mig ha besvarat interpellationen. 

Lennart Kalderen 
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Interpellation, Kommunfullmäktige 

Datum: 2016-12-15 

Rönningepartiet, Karin Meyer och Anders Klerkefors 

Fråga till: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen 

4H och hästar på Ersboda 

SALEMS KO MMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -12- 1,5 
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Samstämmig statistik från ridsportförbundet visar på att flickidrotten bara utgör en 

tredjedel av kommunernas idrottssatsningar och investeringar i sportarenor. I Salems 
kommun kan vi med säkerhet säga att det mindre än det. Jag anser att det är självklart att 
kommunala satsningar på idrott och aktiviteter för unga ska fördelas lika, 50/50 mellan 
vad som traditionellt kallas pojk- och flickaktiviteter. För oss är det en självklarhet att ett 
jämställdhetsperspektiv alltid ska finnas när Salems kommun fattar beslut som berör 

fritidsaktiviteter för unga. 

Som ett första steg mot detta har jag tidigare föreslagit att Salems kommun stödjer en 
häst- och smådjursverksamhet på Ersboda. Nu tycks projektet vara igång med hjälp av 
EU-bidrag som delfinansiering av en framtida 4H-gård på Ersboda. Ni har tidigare uttryckt 
att det kommer att finnas utrymme för häst aktiviteter på 4H gården Ersboda. 
Nu har vi uppfattat det som om det mest kommer bli "små" djur som bara kommer vara 
på Ersboda under sommaren. Det tycks rimma illa med 4Hs målsättning. 
"4H-gården skall efterlikna en svensk bondgård med självhushåll. De djur som hålls bör 
vara av svenska lantraser och de växter som odlas skall vara de arter som finns på svenska 
gårdar. 4H-gården ska erbjuda aktiv verksamhet och får enligt 4H:s riktlinjer inte likna en 
djurpark. Ett av 4H-gårdens viktigaste mål är att alla på gården ska ta aktiv del i alla de 
sysslor som förekommer. Barn och ungdomar får på så sätt tidigt lära sig att ta ansvar och 
den enskildes personlighetsutveckling främjas i enlighet med vårt motto; "att lära genom 
att göra"." https://www.4h .se/ gardar/ (2016-12-03) 

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på 

Hur stämmer er planer överens med 4H 
När i tiden ligger en eventuell planlä 

I 

~· 

rksamhets mål? 

för 4H verksamhet med hästar på 

Karin Meyer Anders Klerkefors 
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Rönnirfetartiet 
• • Hela Salems lokalparti 

Motion, Kommunfullmäktige 

Datum: 2017-01-16 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Badplats i Flaten och vid Sandbäck i sjön Uttran 

15 

Idag finns bara en kommunal badplats, Möllebadet som ligger i kommunens ytterkant på 
gränsen till Botkyrka. Vi är många som vill se badplatser som ligger mer centralt för 
boende i Salem och Rönninge. Det är viktigt att de är tillgängliga utan att man måste ha 

bil. Bra platser för detta är viken nedanför kvarteret Lustigknopp i Rönn inge, vid Sandbäck 
samt i Skönviksparken vid Rönninge centrum. Båda platserna kan med lätthet nås utan 
bil. Det finns gång- och cykelväg till båda. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

Att kostnader för badplats på båda platserna utreds. 

Anders Klerkefors 
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Rönnil.fef artiet 
• • Hela Salems lokalparti 

Motion, Kommunfullmäktige 

Datum: 2017-01-16 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Fritidsgård i Rönninge C 

Rönninge centrum byggs ut och oavsett om Rönninge Centrum blir grått, eller kan få en 
lite skönare gestaltning, så måste vi göra det levande. Avsaknaden av samlingslokaler där 
ungdomar kan samlas och få utlopp för sin kreativitet har inneburit en negativ utveckling 
mot ett stökigt och otryggare centrum. 

I en sam rådsredogörelse för Rönn inge Centrum har kultur- och fritidsnämnden yttrat att 
man förordar en fritidsgård inrättad i bostadshusens bottenvåning. Som kommentar 
svarade Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: " ... Planförslaget inrymmer 
möjligheten att inrätta en kombinerad medborgarinfoplats och utlämningsställe för 
biblioteksservice i bottenvåningarna på bostadshusen. Även möjligheten att inrymma en 
fritidsgård i Rönninge Centrum finns här." Vi i Rönningepartiet stödjer detta och vill 
genom detta förslag driva fram ett beslut om en kreativ mötesplats för alla åldrar, med 
tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

Att kostnaderna för en kreativ mötesplats för alla åldrar, med tonvikt på ungdomar, i den 
pågående Rönninge centrumbyggnationen, utreds. 

Anders Klerkefors 
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Motion, Kommunfullmäktige 

Datum: 2017-01-16 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Kommunalt bostadsbolag 

I riket utgör kommunala aktiebolag en mycket stor del av den offentliga sektorn. Idag 
finns det över 1 800 kommunala aktiebolag med sammanlagt ca 67 000 anställda och en 
årlig nettoomsättning på ca 225 miljarder kronor. En stor del av dessa bolag är 
kommunala bostadsbolag. Idag är det bara 14 kommuner som saknar kommunala 
bostadsbolag, Salem är en av dessa kommuner. I Salems kommun diskuteras det alltid i 
samband med budgeten huruvida det finns nytta med att bilda ett kommunalt 
bostadsbolag i Salem. Mycket lite fakta presenteras dock i dessa debatter. Det vore därför 
bra att utreda för- och nackdelar för Salems kommun med ett kommunalt bostadsbolag. 
Samtidigt bör möjligheten att bolagisera övrigt fastighetsbestånd som ägs av kommunen 
utredas. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

Att för- och nackdelar samt kostnader för bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag 
utreds. 
Att för- och nackdelar samt kostnader för bolagisering av Salems kommunal ägda 
fastigheter utreds. 

Anders Klerkefors 
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