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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Organ: 

Sammanträdes
datum: 

Datum för anslagets 

Stora murgrönan, torsdagen den 28 september 2017 kl 19.10-19.45 

Se bilagd upprops- och voteringslista 

Per Almström, kommundirektör, Mats Bergström, ekonomichef, Linnea Edström, 
KF sekreterare/ KS registrator 

Arne Närström (S), Ankie Bosander (C) 

Omedelbar justering, kansliet 

Sekreterare 

Ordförande 

.. ~~ .. &.~ 7 

2Z( 
Ollef ~ 

Justerande ~g~ 
Arne Närström Ankie Bosander 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktige 

2017-09-28 

Datum för anslagets 2017-10-19 
uppsättande: 2017-09-28 nedtagande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: 
!)6e<j-C.' ............... ,i;L.____--> 

Linnea Edström 

Överklagandetiden 
går ut: 2017-10-20 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Innehållsförteckning 

§ 46 
Förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 
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Kommunfullmäktige 

KF § 47 Dnr. KS/2017:264 

Förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 

Fastigheten Uttringe 1:682, belägen på Sand bäcksvägen 99 vid Rosenlundsskolan har varit 
ute till försäljning. Efter platsbesök av Lennart Kalderen, Björn Kvist, Christina Lood och 
Sonia l<han från kommunen, tillsammans med mäklare Patrik Alwin, ser kommunen 
positivt på möjlighet för förvärv av mark. 

Fastighetsarean är ca 11 781 m2 och ligger vid Rosenlundsskolan. Det är en bra möjlighet 
för kommunen att förvärva mark för framtida behov av förskola, tillbyggnad av skola och/ 
eller för bostäder. På fastigheten finns två stora ekar vid ingången till fastigheten som 
skulle behöva bevaras vid ett eventuell köp. 

Med anledning av en pågående budgivningen på fredag den 8 september 2017 fattade 
kommunstyrelsens ordförande genom kontakt med KSAU ett brådskande 
delegationsbeslut om att ingå avtal under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande gällande förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sand bäcksvägen 99 till en 
köpeskilling på 10,2 mnkr. Stämpelavgift tillkommer. 

Enligt köpekontraktet ska Salems kommun betala handpenning den 15 september 2017 
om 1,02 mnkr samt resterande belopp om 9,18 mnkr på tillträdesdagen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 september 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut§ 70/2017 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Uttringe 1:682, 
Sandbäcksvägen 99. 

2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2017 med 10,2 
mnkr för förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sand bäcksvägen 99. 

3. Kommunfullmäktige beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av 
fastigheten med 10,2 mnkr under perioden 2017-2019. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalederen (M), Ankie Bosander (C), Mats Nittve (MP), Petter Liljeblad (L), Arne 
Närström (S) och Mikael lsraelsson (RÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Uttringe 1:682, 
Sandbäcksvägen 99. 

2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2017 med 10,2 
mnkr för förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sand bäcksvägen 99. 

3. Kommunfullmäktige beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av 
fastigheten med 10,2 mnkr under perioden 2017-2019. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

a 
Ordf. sign. Just. sign. 
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§ 47 {forts.) 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomi 
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UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige 2017-09-28 kl 19.00- 1(2) 

Ledamöter Närv. Tjänstgörande ersättare V: Ja V: Nej V: Avs V: Ja V: Nej V: Avs 

M Lennart Kalderen 
ja 

M Lennart Sjödell 
ja 

M Olle Glimvik 
ja 

M Mats Röhr 
nej Sead Kosevic 

M Elisabeth Bovin Exner 
ja 

M Björn Kvist 
nej Stefan Almå 

M Björn Odelius 
ja 

M Farzana Khan 
ja 

M Ulla Wickstein 
nej Jasmina Kosevic 

M Erik Glimvik 
ja 

M Lennart Ejenäs 
ja 

C Ankie Bosander 
ja 

C Gun ny Jörlen 
ja 

L Mia Franzen 
nej Kristina Bjureklev Netzell 

L Petter Liljeblad 
ja 

KD Håkan Paulson 
ja 

s Arne Närström 
ja 

s Britt-Marie Marklund 
ja 

s Tommy Eklund 
ja 

s Maria Ridderstolpe 
ja 

s Patrik Robbertte 
nej Leutrim Kadriu 

s Natalie Westermark 
nej Birgitta Rönnblad 

s Björn Wivallius 
ja 

V Sanna Jansson Wiberg 
ja 

MP Mats Nittve 
ja 

MP Anne Henningsson 
ja 

Röp Anders Klerkefors 
nej Mikael lsraelsson 

Röp Karin Meyer 
ja 

Röp Maria Trap 
ja 

SD Lars-Göran Holmsten 
nej 

SD GabrterG7escu 
nej 

Att°'&( . /-~- Ansvar: 1001 /72, Tid för arvodering: kl 



UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige 2017-09-28 kl 19.00- 2(2) 

Ersättare Närv. Tjänstgör för 

M Sead Kosevic 
ja Mats Röhr 

M Stefan Almå 
ja Björn Kvist 

M Donald Molander 
nej 

M Jasmina Kosevic 
ja Ulla Wikstein 

M Mats Ershammar 
ja 

M Kerstin Lines 
ja 

C Leif Ståhl 
nej 

C Joakim Falkeborn 
ja 

L Kristina Bjureklev Netzell 
ja Mia Franzen 

L Bo Eriksson 
ja 

KO Bo Johansson 
nej 

KO Ola Paulson 
nej 

s Leutrim Kadriu 
ja Patrik Robertte 

s Birgitta Rönnblad 
ja Natalie Westermark 

s Thorbjörn Svensson 
ja 

s Margaretha Häll Assarsson 
ja 

V Moses Fecher 
nej 

V Jimmy Ahlström 
nej 

MP Maria Sundblad 
ja 

MP Berit Karlsson 
ja 

Röp Mikael lsraelson 
ja Anders Klerkefors 

Röo Rolf Fällström 
ja 

so Ann-Christin Skantz 
nej 

so Roger Vi man 
nej 

Tid för justering: omedelbart 

Justerare: Arne Närström, Ankie Bosander 

Ansvar: 1001 
Tid för arvodering: kl 
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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagande: 

Utses att justera: 

Justeringens 

plats och tid: 

Underskrifter: 

Organ: 

Sammanträdes

datum: 

Datum för anslagets 

uppsättande: 

Förvaringsplats 

för protokollet: 

Underskrift: 

Stora murgrönan, torsdagen den 28 september 2017 kl 19.10-19.45 

Se bilagd upprops- och voteringslista 

Per Almström, kommundirektör, Mats Bergström, ekonomichef, Linnea 
Edström, KF sekreterare/ KS registrator 

Arne Närström (S), Ankie Bosander (C) 

Kansliet, måndag den 2 oktober 2017 kl. 17.30 

Sekreterare ~ 
Linnea-"Edstr" 

Ordförande 
Olle Glimvik 

Justerande 
Arne Närström 

Anslag/bevis 

Ankie Bosander 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktige 

2017-09-28 

Överklagandetiden igår 2017-10-24 
2017-10-03 

Kansliet 

Linnea Edström 

ut: 

Datum för anslagets; 

nedtagande: 2017-10-25 

Ordf. sign. Just. sign. 



Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 42 Delårsrapport för Salems kommun 

§ 43 Förslag till ändring i renhållningstaxa 

§ 44 Timtaxa dödsbo i Salems kommun 
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§ 45 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol och Lss 1:a kvartalet 2017 

§ 46 Svar på motion - Digitala handlingar i kommunens nämnder. Väckt av Arne Närström (S) 
och Mats Nittve (MP) 

§ 48 Avsägelser och fyllnadsval 

§ 49 Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

d 
Ordf. sign . 
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Parentation över Britt Hallberg och Carl-Gustaf Borgh 

Ordföranden håller en parentation över Britt Hall berg och Carl-Gustaf Borgh. 
Kommunfullmäktige hedrar deras minnen med en tyst minut. Parentationen biläggs till 
protokollet. 

d L11b. 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 42 1<S/2017:262.042 

Delårsrapport för Salems kommun 

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestärande poster på 29,9 mnkr 
vilket är 5,0 mnkr högre än budget. Resultatet inklusive VA och j ;ä mförelsestörande poster 
prognostiseras till 32,0 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader förväntas bli 4,3 mnkr högre än budget. 
Budgetavvikelserna är främst hänförliga till: 

• socialnämnden -1,6 mnkr 
• barn- och utbildningsnämnden +2,0 mnkr 
• miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl tomtförsäljn .) - 1,1 mnkr 
• centrala justeringar (semesterlöneskuld, pensioner och upplupna kostnader) - 2,7 

mnkr 
• lägre avskrivningskostnader än budgeterat (pga lägre investeringstakt) + 4,9 mnkr 
• lägre nettointäkter av tomtförsäljning -5,6 mnkr pga tidsmässig förskjutning 

Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 

• Skatter och bidrag väntas överstiga budget med + 1,5 mnkr, framför allt pga högre 
fastighetsavgift än budgeterat. 

• Bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt+ 2,2 mnkr pga reavinster på 
värdepapper och lägre räntekostnader. 

Jämfört med prognosen per mars 2017 har resultatet exklusive VA och jämförelsestärande 
poster ökat med 7,4 mnkr. Detta främst p.g.a. minskade nettokostnader för verksamheten 
med 5,3 mnkr (bl.a . prognosjustering BoU) samt bättre finansnetto med 2,0 mnkr. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut§ 74/2017 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och heJ,3rsprognosen för 2017. 

Yrkanden och proposition 

Lennart l<alderen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l<ommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och hel,3rsprognosen för 2017. 

Beslutsexpediering: 
Ekonomi 

Just. sign. 
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KF § 43 

Förslag till ändring i renhållningstaxa 
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l(S/2017:203 

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2018. Förslaget innehåller en höjning 
av taxan med 4 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre justeringar. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 augusti 2017 och behandlades av 
kommunstyrelsen tekniska utskott den 30 augusti 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut§ 73/2017 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i 

enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 

2018. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Sjödel I (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsen förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i 

enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 

2018. 

Beslutsexpediering: 
SRV 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 44 l<S/2017:234 

Timtaxa dödsbo i Salems kommun 

När någon avlider ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt förvalta den avlidnes 
egendom under boets utredning. Socialnämnden har ansvaret för boets provisoriska 
förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodel E°1gare. Socialnämnden har 
således rätt att ta ut ersättning av boet för kostnader som uppsti3tt kring 
dödsboförvaltningen och åtgärder enligt begravningslagen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 maj och behandlades på socialnämndens 
sammanträde den 21 juni 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 77 /2017 

1. Avgiften för dödsboförvaltning fastställas till en timtaxa motsvarande 0,8 procent av 
gällande prisbasbelopp, vilket motsvarar en avgift på 358 kronor per timme för 
2017. 

2. Timtaxan gälla från och med den 1 november 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avgiften för dödsboförvaltning fastställas till en timtaxa motsvarande 0,8 procent av 

gällande prisbasbelopp, vilket motsvarar en avgift på 358 kronor per timme för 
2017. 

2. Timtaxan gälla från och med den 1 november 2017. 

Beslutsexpediering: 
Socialnämnden 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 45 

Rapportering av gynnande beslut som ej ve!rkställts 

enligt Sol och Lss 1:a kvartalet 2017 

1<5/2017:235 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § Lss (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § Sol skvldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts . Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg 
till personer med funktionsnedsättning) och IFO {individ-och familjeomsorg). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 april 2017 och behandlades av 
socialnämnden vid sammanträdet den 21 juni 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 78/2017 

Rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts godkänns enligt Sol och Lss, 1:a 
kvartalet 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts godkänns enligt Sol och Lss, 1:a 
kvartalet 2017. 

Beslutsexpediering: 
Socialnämnden 

Just. sign . 
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Kommunfullmäktige 

KF § 46 

Svar på motion - Digitala handlingar i komrnunens 
nämnder. Väckt av Arne Närström (S) och rlllats Nittve 
(MP) 

KS/2016:21 

Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

februari 2016 väckt en motion om att införa digitala handlingar till kommunens nämnder. 

Motionärerna vill införa digitala handlingar i kommunfullmäktige, nämnder och styrelse 

senast hösten 2018 samt att under 2017 prova digitala handlingar i minst två nämnder. 

Handlingarna till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (KSAU) skickas i dagsläget 

digitalt. Motionärerna har inget krav på att kommunen ska tillhandahålla den tekniska 

plattformen men anser att det måste vara möjligt att avstå från pappershandlingar. 

Kansliets bedömning är att ett flertal av kommunens nämnder kan ha digitala utskick via 

länk på webbsidan eller e-post som ett komplement till pappersutskick. Med undantag för 

socialnämnden och bygg- och miljönämnden som hanterar ärenden som gäller 

myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 juli 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut§ 80/2017 
Kommunfullmäktige bifaller motionen vad avser att digitala handlingar ska utgöra ett 

komplement till pappersutskick. 

Yrkanden och proposition 
Mats Nittve (MP), Lennart Kalderen (M), och Petter Liljeblad (L) vrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsen förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen vad avser att digitala handlingar ska utgöra ett 

komplement till pappersutskick. 

Beslutsexpediering: 
Alla nämnder 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 48 

Avsägelser och fyllnadsval 

Anmälan av gruppledare i kommunfullmäktige 

Sanna Jansson Wiberg (V) from jan 2017 

Anmälan av gruppledare i nämnder 

Anne Henningsson (MP) i barn- och utbildningsnämnden from maj 2017 

Följande avsägelse har inkommit: 

Moses Fecher (V) ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Kommunfullmäktige förrättar följande fyllnadsval: 

Paula Fuenzalida (V) väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Efter ny sammanräkning från Länsstyrelsen har Berit Karlsson (MP) och Rolf Fällström (RÖP) 

tillträtt som ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att följande gruppledare anmälts av 

partierna: Sanna Jansson Wiberg för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige from 

januari 2017 och Anne Henningsson för Miljöpartiet i barn- och 

utbildningsnämnden from maj 2017. 

2. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen samt begär ny sammanräkning hos 

Länsstyrelsen efter Moses Fecher (V). 

3. Kommunfullmäktige väljer Paula Fuenzalida (V) till ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden. 

Beslutsexpediering: 

Lön 
Kultur- och fritidsnämnden 

Länsstyrelsen 

-~~~ ... f:·o 
Just. sign. 
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KF § 49 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Följande motioner har inkommit: 
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• Motion - Regelmässig inbjudan till partierna att delta i kommunens remissarbete, 

väckt av Mats Nittve (MP) 

l<ommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen för beredning. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Just. sign . 



UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige 2017-09-28 kl 19.00- 1(2) 

Ledamöter Närv. Tjänstgörande ersättare V: Ja V: Nej V: Avs V: Ja V: Nej V: Avs 

M Lennart Kalderen 
ja 

M Lennart Sjödell 
ja 

M Olle Glimvik 
ja 

M Mats Röhr 
nej Sead Kosevic 

M Elisabeth Bovin Exner 
ja 

M Björn Kvist 
nej Stefan Almå 

M Björn Odelius 
ja 

M Farzana Khan 
ja 

M Ulla Wickstein 
nej Jasmina Kosevic 

M Erik Glimvik 
ja 

M Lennart Ejenäs 
ja 

C Ankie Bosander 
ja 

C Gunny Jörlen 
ja 

L Mia Franzen 
nej Kristina Bjureklev Netzell 

L Petter Liljeblad 
ja 

KD Håkan Paulson 
ja 

s Arne Närström 
ja 

s Britt-Marie Marklund 
ja 

s Tommy Eklund 
ja 

s Maria Ridderstolpe 
ja 

s Patrik Robbertte 
nej Leutrim Kadriu 

s Natalie Westermark 
nej Birgitta Rönnblad 

s Björn Wivallius 
ja 

V Sanna Jansson Wiberg 
ja 

MP Mats Nittve 
ja 

MP Anne Henningsson 
ja 

Röp Anders Klerkefors 
nej Mikael lsraelsson 

Röp Karin Meyer 
ja 

Röp Maria Trap 
ja 

SD Lars-Göran Holmsten 
nej 

SD Gabriel Ursescu 
nej 

/ ~ 
Attest: Ansvar: 1001 (/ Tid för arvodering: kl 



UPPROP/VOTERINGSLISTA l(ommunfullmäktige 2017-09--28 kl 19.00- 2(2) 

Ersättare Närv. Tjänstgör för 

M Sead Kosevic 
ja Mats Röhr 

M Stefan Almå 
ja Björn Kvist 

M Donald Molander 
nej 

M Jasmina Kosevic 
ja Ulla Wikstein 

M Mats Ershammar 
ja 

M Kerstin Lines 
ja 

C Leif Ståhl 
nej 

C Joakim Falkeborn 
ja 

L Kristina Bjureklev Netzell 
ja Mia Franzen 

L Bo Eriksson 
ja 

KD Bo Johansson 
nej 

l<D Ola Paulson 
nej 

s Leutrim Kadriu 
ja Patrik Robertte 

s Birgitta Rönnblad 
ja Natalie Westermark 

s Thorbjörn Svensson 
ja 

s Margaretha Häll Assarsson 
ja 

V Moses Fecher 
nej 

V Jimmy Ahlström 
nej 

MP Maria Sundblad 
ja 

MP Berit Kar lsson 
ja 

Röp Mikael lsraelson 
ja Anders Klerkefors 

Röp Rolf Fällström 
ja 

SD Ann-Christin Skantz 
nej 

SD Roger Vi man 
nej 

Tid för justering: måndag den 2 oktober 2017 kl 17.30 

Justerare: Arne Närström, Ankie Bosander 

Attest: Ansvar: 1001 
Tid för arvodering: kl 



I( Z) 

Parentation över Britt Hallberg och Carl-GustafBorgh vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 september 2017. 

Fullmäktigeledamöter och åhörare, 

Britt Hallberg, tidigare ledamot i kommunfullmäktige, och Carl-Gustaf Borgh, ersättare i 
nuvarande kommunfullmäktige har avlidit. Britt gick bort den 11 juli på Säbyhemmet och 
Carl-Gustaf den 31 juli på Södeiiälje sjukhus, båda efter en tids sjukdom. 

Britt Hallberg blev 88 år och hon sö1js närmast av döttrarna My och Nickan med familjer. 

Britt kom ursprungligen från No1Tland och växte upp i Stensele och Härnösand. Familjen 
flyttade till Tumba 1943 och Britt tog studenten i Södertälje 1949. Här träffade hon blivande 
maken Lars. De gifte sig 1953 och fick sin första lägenhet i Rågsved. 1955 och 1964 kom 
döttrarna My och Nickan. Britt och Lars kom till Salem 1984, till Fasanstigen och senare till 
Säbytorgsvägen här i centrum. Här bodde Britt fram till sin bortgång. 

Britt utbildade sig till tandtekniker och arbetade en tid i det yrket. 1952 tog hon en farm kand 
examen och hon valde att fortsätta sin yrkeskarriär som farmaceut. Hon arbetade bl.a. på 
apoteken i Tranås och Tumba. 1973 under byggnaden av Salems centrum arbetade Britt på 
apoteket i Tumba och hon blev föreståndare för den nyöppnade filialen i Salems centrum. Här 
blev hon senare apotekschef och hon arbetade som apotekschef på apoteket Hägern i Salem 
fram till sin pensionering. 

Britt Hallberg representerade Moderaterna och hon var en av våra stöttepelare under Salems 
moderna historia från självständigheten 1983. Britt var ledamot i Socialnämnden i närmare 30 
år fram till 2014 och under 10 år var hon socialnämndens ordförande. Britt satt i 
kommunfullmäktige under 6 mandatperioder, från 1989 till 2010. Hon var också mångårig 
medlem i kommunstyrelsen och Moderaternas föreningsstyrelse och var under ett antal år 
föreningens ordförande. 

Man kan beteclma Britts politiska gärning som en naturlig utveckling av den omsorgsfulla 
människosyn som var hennes vardag som apotekschef. Britt förenade detta med en gedigen 
moderat grundsyn på människor och samhälle som passade perfekt i hennes roll som 
förtroendevald i Salem. Britt bjöd oss på ett varmt, medmänskligt och kamratligt engagemang, 
med fast karaktär och ansvarskänsla. Detta är egenskaper som stärkte oss vid 
sammanträdesbord och vardagliga diskussioner och inte minst i umgänge mellan politiker från 
alla paiiier. 

Carl-Gustaf Borgh blev 78 år och han sö1js närmast av hustrun Margareta och sonen Michael. 

Cai·l-Gustaf växte upp i Barkarby och Järfälla och det vai· här han först gick i skolan. Hans 
mamma gick bort när han var 7 år och redan som 15-åring blev han föräldralös när han 
förlorade sin pappa. Carl-Gustaf tillbringade gymnasietiden på Viggbyholms internatskola 
och här tog han studenten på den telmiska linjen. Det var på Viggbyholm han lärde känna de 
kamrater som sedan blev vänner för livet. 
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1966 träffade Carl-Gustaf sin blivande hustru Margareta i Piteå. De gifte sig i Piteå 1967 och 
det var också här de fick sin första lägenhet. 1968 korn sonen Michael. 1991 korn familjen till 
Rönninge och det nybyggda radhuset i Rönninge centrum och här bodde Carl-Gustaf fram till 
sin b01tgång 

Carl-Gustaf utbildade sig till ingenjör och senare också till ekonom. Yrkeskarriären tog Carl
Gustaf och familjen till flera platser i Sverige och från Piteå gick färden bl.a. till Östersund 
och Halmstad. Han hade en framgångsrik yrkeskarriär inom Stockholm Vatten med stor 
erfarenhet av myndigheter, utredningar och offentliga organisationer och han arbetade på 
Stockholm Vatten som ekonomichef fram till sin pensionering. 

Carl-Gustaf Borgh representerade Rönningepartiet och han blev politiskt aktiv sent i livet. Det 
skedde i samband med kampanjen för en folkomröstning om förslaget till nya Rönninge 
centrum. Det här var en fråga som starkt engagerade Carl-Gustaf, en fråga som också väckte 
diskussioner i vår kommun. Carl-Gustaf korn in fullmäktige som ersättare efter valet 2014. 
Han blev också nämndeman vid Södeitälje tingsrätt. 

Carl-Gustaf stora intresse var natur och idrott. För den naturintresserade visade sig vår 
kommun Salem var ett bra alternativ. Han var en sann fotbollsentusiast och han var grön-vit, 
klubben i hans hjä1ta var Hammarby. Carl-Gustafs barndornstrakt låg honom alltid varmt om 
hjättat och han vilar nu i föräldrarnas grav i Barkarby. 

Kollegor och vänner som hade förmånen att vara nära Carl-Gustaf minns en person som 
aldrig tvekade att framföra sin åsikt, stillsamt men med efte1tryck oavsett om den var 
obekväm eller inte. En person som var noggrann, klok och beläst, en person med viljan att vår 
kommun skulle var en bra plats att bo på. 

Idag minns vi två uppskattade och respekterade kollegor i fullmäktige och vi minns två 
omtyckta och saknade vänner. 

Vi hedrar Britt Hallbergs och Carl-GustafBorghs minnen med en tyst minut. 

Olle Glirnvik 
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