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Kommunfullmäktige

Tid: Torsdag den 14 december 2017, kl. 19.00

Plats: Stora Murgrönan, Salems centrum

Ärenden:
Innan sammanträdets öppnande kommer 2017 års idrottsstipendium att 
delas ut.

1 Tilläggsavtal - Rönninge centrum

2 Svar på motion - Dokumentera Salems kommuns förändring och 
utbyggnad

3 Svar på motion - Kommunala anslagstavlor av Mats Nittve (MP)

4 Svar på motion - Kommunalt bostadsbolag, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP)

5 Svar på motion - Utbyggnad av Bergviks brygga väckt av Mats Nittve 
(MP)

6 Redovisning av obesvarade motioner

7 Avsägelser och fyllnadsval

8 Inkomna, motioner, interpellationer och frågor

Olle Glimvik (M)
 Ordförande Linnea Edström

S Sekreterare

Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet ska detta anmälas till: 
Linnea Edström, telefon 08-532 598 11 eller e-post: linnea.edstrom@salem.se 
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Kommunfullmäktige 2017-12-14 

Gruppsammanträden 

Borgerliga gruppen 
Måndag den 11 december  kl 20.00-21.00 
Konferensrum Bergaholm 

Moderata samlingspartiet 
Måndag den 11 december  kl 18.00-20.00 
Konferensrum Bergaholm 

Liberalerna 
Måndag den 11 december  kl 18.00-20.00 
Konferensrum Talby  

Centerpartiet 
Måndag den 11 december  kl 18.00-20.00 
Konferensrum Lideby 

Kristdemokraterna 
Måndag den 11 december  kl 18.00 
Lunchrummet, Kanslienheten 

Socialdemokraterna 
Måndag den 11 december  kl 18.30 
Konferensrum Högantorp 

Rönningepartiet 
Måndag den 11 december  kl.18.00 
Konferensrum Lundby  

Sverigedemokraterna 
För information om tid  och  plats  ring 
Lars-Göran  Holmsten  070-272  43 44 

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post:  info@salem.se Org nr: 212000-2874 

Besök:  Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro : 210-9569 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 108 KS/2017:316

Tilläggsavtal - Rönninge centrum

Ett tilläggsavtal för markanvisningsavtalet daterat 2015-01-21 mellan Salems kommun och 
Småa AB, har upprättats för att utöka bolagets åtaganden. Tilläggsavtalet har tillkommit för 
att tidsplanen enligt markanvisningsavtalet inte följts och för att avtala om en ny 
parkeringslösning om att uppföra parkeringsdäck. Tilläggsavtalet reglerar bland annat att 
bolaget ska uppföra en parkeringsdäck, bilpool, laddstolpar och reglerar vite och en ny 
tidsplan för de försenade projekten.

Detaljplanen för Rönninge centrum, dp 81-64, avser att inom området uppföra fyra kvarter 
med 115-120 lägenheter med tillhörande allmänna anläggningar som ska utvecklas och 
upprustas.

Parallellt under planarbetet upprättades ett markanvisningsavtal mellan Salems kommun 
och Småa AB som byggentreprenad. Markanvisningsavtalet reglerar bland annat frågor som 
berör fastighetsförvärv och övriga fastighetsrättsliga frågor, bebyggelse på blivande 
kvartersmark, p-norm samt tidplan för byggstart.

Tilläggsavtalet för det befintliga markanvisningsavtalet har tillkommit för att utöka bolagets 
åtaganden, då byggstart försenats och antal lägenheter ökats. Bolaget kommer uppföra 
cirka 160-180 lägenheter, vilket utökar behov av antal parkeringsplatser för att uppfylla p-
normen enligt markanvisningsavtalet. Parkeringsnormen för lägenheter som upplåts med 
bostadsrätt ska vara 1,15 bilplats/lägenhet. Parkeringsnormen för lägenheter som upplåts 
med hyresrätt inom område A ska vara 1,0 bilplats/lägenhet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 november 2017.

Yrkanden och proposition

Arne Närström (S), Ankie Bosander (C ), Mia Franzen (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ander Klerkefors (RÖP) yrkar avslag på ordförandens förslag.  
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors yrkande om 
avslag 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 Anders Klerkefors yrkande om avslag röstar nej. Vinner nej 
har kommunstyrelsen bifallit Anders Klerkefors yrkande om avslag.

Voteringen utfaller enligt följande: 10 ledamöter röstar ja och 1 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens

upprättade tilläggsavtal till markanvisningsavtal 2015-01-21 för Rönninge centrum.

Reservation
Anders Klerkefors (RÖP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
______________________

Beslutsexpediering
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Arkiv
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sonia Khan 
Exploateringsingenjör 

Kommunstyrelsen 

Tilläggsavtal till Markanvisningsavtal 2015-01-21 

Förslag  till beslut

1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna Miljö-och
samhällsbyggnads upprättade tilläggsavtal till markanvisningsavtal 2015-01-21
för Rönninge centrum.

Sammanfattning  av ärendet 

Ett tilläggsavtal för Markanvisningsavtalet daterat 2015-01-21 mellan Salems kommun 
och Småa AB, har upprättats för att utöka bolagets åtaganden. Tilläggsavtalet har 
tillkommit för att tidsplanen enligt Markanvisningsavtalet inte följts och för att avtala om 
en ny parkeringslösning om att uppföra parkeringsdäck. Tilläggsavtalet reglerar bland 
annat att bolaget ska uppföra en parkeringsdäck, bilpool, laddstolpar och reglerar en ny 
tidsplan för de försenade projekten. 

Ärendet 

Detaljplanen för Rönninge centrum, dp 81-64, avser att inom området uppföra fyra 
kvarter med 115-120 lägenheter med tillhörande allmänna anläggningar som ska 
utvecklas och upprustas.  

Parallellt under planarbetet upprättades ett markanvisningsavtal mellan Salems kommun 
och Småa AB som byggentreprenad. Markanvisningsavtalet reglerar bland annat frågor 
som berör fastighetsförvärv och övriga fastighetsrättsliga frågor, bebyggelse på blivande 
kvartersmark,  p-norm samt tidplan för byggstart.  

Tilläggsavtalet för det befintliga markanvisningsavtalet har tillkommit för att utöka 
bolagets åtaganden, då byggstart försenats och antal lägenheter ökats. Bolaget kommer 
uppföra cirka 160-180 lägenheter, vilket utökar behov av antal parkeringsplatser för att 
uppfylla p-normen enligt markanvisningsavtalet. Parkeringsnormen för lägenheter som 
upplåts med bostadsrätt ska vara 1,15 bilplats/lägenhet. Parkeringsnormen för 
lägenheter som upplåts med hyresrätt inom område A ska vara 1,0 bilplats/lägenhet. 

Tilläggsavtal till markanvisningsavtal daterat 2015-01-21 

Ett tilläggsavtal till markanvisningsavtalet har tagits fram med bolaget Småa AB, som 
reglerar parternas åtaganden. Tilläggsavtalet reglerar bland annat att bolaget ska uppföra 
en parkeringsdäck,  bilpool, laddstolpar och uthyrning av lägenheter. Tilläggsavtalet 
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omfattas även av en ny tidsplan för de försenade projekten. Överskrids de angivna 
tidsangivelser är bolaget skyldiga att erlägga vite om 1251 000 kronor till kommunen per 
överträdelse.  

Tilläggsavtalet till markanvisningsavtalet ska vara undertecknat av Småa innan 
kommunfullmäktige i Salems kommun godkänner detta tilläggsavtal.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan i samråd med och  plan- och 
exploateringschef Martin Mansell. 

Christina Lood  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningschef 

Martin Mansell 
Plan- och exploateringschef 

Bilagor 

Markanvisningsavtalet 2015-01-21 
Tilläggsavtalet 

Delges 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 111 KS/2016:51

Svar på motion - Dokumentera Salems kommuns förändring 
och utbyggnad

Tommy Eklund (S) och Arne Närström (S) har väckt motionen “Dokumentera Salems 
kommuns förändring och utbyggnad” vid kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 
2016. Ärendet remitterades till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Nämnden 
beslutade att bifalla motionen, att dokumentationen skulle påbörjas och att inte binda sig 
till vilka media som används vid sammanträdet den 24 november 2016. Vid 
kommunstyrelsen sammanträde den 13 februari 2017 återremitterade kommunstyrelsen 
motionen till nämnden för ytterligare beredning då ärendet saknade förslag på finansiering.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om finansiering vid sammanträdet den 18 maj 2017. 
Då behandlingen av ärendet sammanfaller med beredningen av budgeten för 2018 har 
finansieringen tagits med i budgetberedningen. Budgeten, inklusive motionens förslag till 
finansiering, behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 och 
beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november. Därmed är 
finansieringen redan behandlad.

Yrkanden
Björn Kvist (M) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen “Dokumentera Salems kommuns förändring
och utbyggnad” av Tommy Eklund (S) och Arne Närström (S).

2. Kommunfullmäktige beslutar att dokumentationen påbörjas och att kultur- och
fritidsnämnden inte binder sig till vilka media som används.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Dokumentera Salems kommuns förändring 
och utbyggnad av Tommy Eklund (S)
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen “Dokumentera Salems kommuns förändring
och utbyggnad” av Tommy Eklund (S).

2. Kommunfullmäktige beslutar att dokumentationen påbörjas och att kultur- och
fritidsnämnden inte binder sig till vilka media som används.

Sammanfattning av ärendet

Tommy Eklund (S) och Arne Närström (S) har väckt motionen “Dokumentera Salems 
kommuns förändring och utbyggnad” vid kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 
2016. Ärendet remitterades till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Nämnden 
beslutade att bifalla motionen, att dokumentationen skulle påbörjas och att inte binda sig till 
vilka media som används vid sammanträdet den 24 november 2016. Vid kommunstyrelsen 
sammanträde den 13 februari 2017 återremitterade kommunstyrelsen motionen till 
nämnden för ytterligare beredning då ärendet saknade förslag på finansiering. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om finansiering vid sammanträdet den 18 maj 2017. 
Då behandlingen av ärendet sammanfaller med beredningen av budgeten för 2018 har 
finansieringen tagit med i budgetberedningen. Budgeten, inklusive motionens förslag till 
finansiering, behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 och 
planeras beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november. Därmed är 
finansieringen redan behandlad. 

</BeslutsTex

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 112 KS/2016:115

Svar på motion - Kommunala anslagstavlor av Mats Nittve 
(MP)

Mats Nittve (M) har väckt en motion på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
december 2016. Motionären föreslår att göra en plan för att förse alla kommundelar med 
anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett tydligt 
regelverk för användandet av anslagstavlorna.

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 15 
november 2017. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att tillstyrka motionen. För 
ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende plan, skötsel, regelverk och 
antal, avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.

Ett flertal kommuner i landet har idag kostnadsfria anslagstavlor för privatpersoner, 
föreningar och kommunen att annonsera på. Dock krävs det tydliga riktlinjer för att hålla 
ordning och struktur på anslagstavlorna. Riktlinjerna innehåller bland annat information om 
vem som får annonsera, maximal storlek på affischer, rutiner för rensning av 
anslagstavlorna med mera.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjerna skrivs av kommunikationschefen i 
samarbete med ansvarig tjänsteman på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ska 
finnas som stöd för privatpersoner, föreningar och tjänstemän. Riktlinjerna publiceras på 
salem.se där det även kommer att finnas information om vart man hittar kommunens 
anslagstavlor.

Yrkande
Mats Nittve (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

_____________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Clara Hägg 
Kommunikationschef 

  Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Kommunala anslagstavlor av Mats Nittve 
(MP) 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärendet 
Mats Nittve (M) har väckt en motion på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 

december 2016. Motionären föreslår att göra en plan för att förse alla kommundelar med 

anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett tydligt 

regelverk  för användandet av anslagstavlorna. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 15 

november 2017. För ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende  plan, 

skötsel,  regelverk  och antal, avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018. 

Ett flertal kommuner i landet har idag kostnadsfria anslagstavlor för privatpersoner, 

föreningar och kommunen att annonsera på. Dock krävs det tydliga riktlinjer för att hålla 

ordning och struktur på anslagstavlorna. Riktlinjerna innehåller bland annat information om 

vem som får annonsera, maximal storlek på affischer, rutiner för rensning av anslagstavlorna 

med mera.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjerna skrivs av kommunikationschefen i 
samarbete med ansvarig tjänsteman på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ska 

finnas som stöd för privatpersoner, föreningar och tjänstemän. Riktlinjerna publiceras på 

salem.se där det även kommer att finnas information om vart man hittar kommunens 

anslagstavlor. 

</BeslutsText> 
   
    
Per Almström Clara Hägg 
Kommundirektör Kommunikationschef 





ORDFÖRANDEFÖRSLAG

2017-11-08 
1 av 1 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Ordförandeförslag avseende Svar på motion “Kommunala 
anslagstavlor” 

Sammanfattning  av ärendet 
Mats Nittve (MP) föreslår i en motion att göra en plan för att förse alla kommundelar med 
anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett tydligt 
regelverk  för användandet av anslagstavlorna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning 
till att befintliga anslagstavlor och skötselplan tillgodoser behovet. För ytterligare 
investering i kommunens anslagstavlor, avseende  plan, skötsel,  regelverk  och antal, avser 
gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse  daterad 2017-11-08. 

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillstyrka motionen. 

Lennart Kalderén 
Kommunalråd (M) 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Victoria Herslöf 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjörer Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion “Kommunala anslagstavlor” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att motionen 
anses besvarad.  

Sammanfattning 
Mats Nittve (MP) föreslår i en motion att göra en plan för att förse alla kommundelar 
med anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett 
tydligt regelverk  för användandet av anslagstavlorna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionen är besvarad med 
hänvisning till att befintliga anslagstavlor och skötselplan tillgodoser behovet. För 
ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende  plan, skötsel,  regelverk  och 
antal, avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.  

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över en motion 
från Miljöpartiet gällande kommunens anslagstavlor där en åtgärd i form av tillskapandet 
av en plan för att förse alla kommundelar med anslagstavlor föreslås. Syftet är framförallt 
att förse alla kommundelar med anslagstavlor, speciellt Salemstaden och i Söderby samt 
Mosshagen där de saknas helt. 

I motionen yrkas om att kommunen ska göra en plan för att förse alla kommundelar med 
anslagstavlor, att kommunen skapar anslagstavlor i enlighet med planen samt att 
kommunen gör upp ett tydligt regelverk för användande av anslagstavlor och 
kommunicerar det. 

Kommunens anslagstavlor sköts huvudsakligen av driften på gata/park-enheten. 
Befintliga tavlor i Salem centrum och i Rönninge centrum kommer att bytas ut då nya 
tavlor redan köpts in. Även i Söderby park kommer en anslagstavla att sättas upp. För 
ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende  plan, skötsel,  regelverk  och 
antal avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.  
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Finansiering 
Ej aktuellt. 

Christina Lood                                                             Anders Ramqvist 
Förvaltningschef                                                         Tf Gata/VA-chef 

Bilagor 

1. Motion om kommunala anslagstavlor, väckt av Mats Nittve (MP)

Delges 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 
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Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna mationer:

Motion "Präster, skolan och konfirmation" väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion "Kommunala anslagstavlor" väckt av Mats Nittve (MP)

Inkomna interpellationer:

Interpellation angående uppföljning av ökade kostnader för väg och VA i Rönninge Cställd
till kommunstyrelsens ordförande lennart Kalderen (M) av Anders Klerkefors (Röp).

Interpellation angående bygg· och miljönämndens mål, rättssäkerhet ställd till bygg- och
miljönämndens ordförande Björn Kvist (M) av Anders Klerkefors (Röp).

Interpellation angående 4H och hästar på Ersboda ställd till kommunstyrelsens ordförande
lennart Kalderen (M) av Anders Klerkefors (Röp) och Karin Meyer (Röp).

Inkomna frågor:

Inga frågor har inkommit till sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna för beredning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna ställs och besvarasvid nästa
sammanträde.

Beslutsexpediering:
Arkiv
Kommunstyrelsens ordförande
evss- och miljönämndens ordförande

./lLIA
Just. sign.
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KS § 113 KS/2017:71

Svar på motion - Kommunalt bostadsbolag, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP)

Rönningepartiet yrkar i en motion, benämnd Kommunalt bostadsbolag och daterad den 16 
januari 2017, att fördelar, nackdelar samt kostnader avseende bildandet av ett kommunalt 
fastighetsbolag samt bolagisering av Salems kommun ägda fastigheter utreds. Då motionen 
är tvetydig om motionen avser fastighetsbolag eller bostadsbolag utgår tjänsteskrivelsen 
ifrån att det är bostadsbolag som avses.

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsbolag är att främja 
bostadsförsörjningen och att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som 
kan attrahera olika hyresgäster. Särskilt i kommuner med lågt externt exploateringstryck 
föreligger ett behov av kommunala bostadsbolag för att tillmötesgå dessa önskemål. 
Salems kommuns geografiska närhet till Stockholm och Södertälje gör att det finns ett 
starkt intresse från externa fastighetsbolag att bygga ett varierat utbud av både hyresrätter 
och bostadsrätter i kommunen. Det kan därför inte av den anledningen anses  föreligga 
ett behov av kommunalt bostadsbolag.

Salems kommun har sedan tidigare inga helägda kommunala bolag. Detta gör att den 
synergieffekt som uppstår när kommuner ur ett koncernperspektiv drar fördel av flera 
helägda bolag uteblir för Salem.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 november 2017, 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 november 2017 samt ordförandeförslag daterat 
den 20 november 2017.

Yrkanden och proposition

Anders Klerkefors (RÖP) och Arne Närström (S) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut med mot Anders Klerkefors och Arne 
Närströms yrkande om bifall till motionen 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 Anders Klerkefors yrkande om bifall till motionen röstar 
nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Anders Klerkefors och Arne Närströms yrkande 
om bifall till motionen.

Voteringen utfaller enligt följande: 6 ledamöter röstar ja 4 röstar nej och 1 avstår. Hur var 
och en röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunstyrelsen 
har därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut.
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen uttalar följande: “Yttrandena från KSTU, kommunkansliet och
motiveringarna i ordförandeförslaget visat att ett kommunalt bostadsbolag
eller bolagsbildning inte behövs i Salems kommun”.

2. Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv



2017-11-20 

Kommunstyrelsen 

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 

Svar på motion - Kommunalt bostadsbolag  av Anders Klerkefors (RÖP) 

Motionen är oklar huruvida Anders Klerkefors avser ett kommunalt bostadsbolag, att jämföra 
med allmännyttiga bostadsbolag, eller ett bolag för kommunens fastigheter. I beredningen 
har Kommunkansliet och/eller Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterat 
bägge inriktningarna. 

Kommunala helägda bolag är en fråga för större kommuner där driften av t ex fastigheter 
drar nytta av att ske under de former som bl a Aktiebolagslagen medger. Men kommunala 
helägda bolag innebär också större administration och framför allt att ett system med 
ägarstyrning måste upprättas då fler politiska styrelseorgan ska upprättas, vilket kan 
innebära problem. Där ingår också att en särskild VD-post måste inrättas. Detta är 
avsevärda nackdelar för en mindre kommun som Salem.  

I kommunfullmäktige har ett kommunalt bostadsbolag ibland diskuterats för att fler 
hyresrätter ska kunna byggas, ibland benämnt “fler, billiga hyresrätter”. Ett kommunalt, 
allmännyttigt bostadsbolag har inga särskilda förutsättningar för att öka bostadsbyggandet 
såvida inte skattemedel är avsedda för att hålla nere hyresnivåerna. Det skulle vara ett 
olämpligt användande av skattebetalarnas pengar.  

För att bostäder ska kunna byggas, oavsett ägarform, krävs byggbar mark, färdiga 
detaljplaner och en intressent som vill bygga. Vår kommun har ont om byggbar mark. Dock 
finns ett stort intresse från marknaden att bygga. När bostadsrätter i flerbostadshus 
diskuteras förhandlar kommunen också fram hyresrätter. Hyresrätter ska nu byggas i 
Rönninge centrum, det planläggs i Norra Vitsippan och ska planeras i Salems centrum och 
Södra Hallsta. Salems kommun kan således erbjuda ett varierat utbud i bostadsbyggandet, 
inklusive hyresrätter, genom att utnyttja den mark och de förutsättningar vi har. 

Förslag till beslut 

1 
Kommunstyrelsen uttalar följande: 

“Yttrandena från KSTU, kommunkansliet och motiveringarna i ordförandeförslaget visar att 
ett kommunalt bostadsbolag eller bolagsbildning inte behövs i Salems kommun.” 



2 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Lennart Kalderén 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Per Almström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion “Kommunalt bostadsbolag” 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet 

Rönningepartiet yrkar i en motion, benämnd Kommunalt bostadsbolag och daterad den 

16 januari 2017, att fördelar, nackdelar samt kostnader avseende bildandet av ett 

kommunalt fastighetsbolag samt bolagisering av Salems kommun ägda fastigheter 

utreds. Då motionen är tvetydig om motionen avser fastighetsbolag eller bostadsbolag 

utgår tjänsteskrivelsen ifrån att det är bostadsbolag som avses. 

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsbolag är att främja 

bostadsförsörjningen och att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som 

kan attrahera olika hyresgäster. Särskilt i kommuner med lågt externt exploateringstryck 

föreligger ett behov av kommunala bostadsbolag för att tillmötesgå dessa önskemål. 

Salems kommuns geografiska närhet till Stockholm och Södertälje gör att det finns ett 

starkt intresse från externa fastighetsbolag att bygga ett varierat utbud av både 

hyresrätter och bostadsrätter i kommunen. Det kan därför inte av den anledningen anses 

föreligga  ett behov av kommunalt bostadsbolag. 

Salems kommun har sedan tidigare inga helägda kommunala bolag. Detta gör att den 

synergieffekt som uppstår när kommuner ur ett koncernperspektiv drar fördel av flera 

helägda bolag uteblir för Salem. 

Per Almström 

Kommundirektör 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
Filip Tilja 
Fastighetschef 

             Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion “Kommunalt bostadsbolag” 

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sitt eget 
yttrande.  

Sammanfattning 
Rönningepartiet yrkar i en motion att bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag samt 
bolagisering av kommunalt ägda fastigheter ska utredas. PwC har tillfrågats om 
ungefärliga kostnader för utredning och ger till svar att en enkel förstudie kostar ca. 100 
tkr medan en mer ingående utredning kostar 500 - 1500 tkr. 

Ärendet 

Rönningepartiet tar i en motion till kommunfullmäktige upp frågan om att utreda 
bildandet av ett kommunalt bostadsbolag. I motionens yrkande gäller utredandet 
bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag. Eftersom det inte är entydigt vilken typ av 
bolag som ska utredas eller vilket syfte, inriktning och uppdrag bolaget ska ha så tas här 
förutsättningarna för att genomföra utredningsfrågan upp ur ett mer allmänt perspektiv. 

Fastighetsenheten har inte kompetens eller resurser för att utreda ärendet på egen hand 
utan till detta krävs extern expertis. För att få en fingervisning om vad en sådan utredning 
kan komma att kosta har PwC kontaktats.  

PwC har att utgå från yrkandet i motionen som lyder: 
- Att för- och nackdelar samt kostnader för bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag
utreds.
- Att för- och nackdelar samt kostnader för bolagisering av Salems kommunalägda
fastigheter utreds.

Enligt PwC sträcker sig frågan över många ämnesområden t ex moms, inkomstskatt, 
upphandling, kommunal styrning, kommunallag, lokalförsörjning, fastighetsekonomi mm. 
PwC har hela bredden men behöver anpassa ambitionsnivån så att utredningen anpassas 
till det beslut som ska tas. 

Pwc kan se två nivåer på utredning där den första är en översiktlig förstudie som belyser 
allmänna frågeställningar och övergripande skattekonsekvenser. För en mer ingående 
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utredning krävs djupdykning när det gäller skattekonsekvenser och val av bolagsform, 
verksamhetsinriktning, mm.  

Ekonomiska  konsekvenser 

En förstudie kostar ca. 100 tkr, och en mer omfattande studie kan kosta 500 - 1500 tkr. 

Christina Lood                                                                Filip Tilja 

Förvaltningschef                                                            Fastighetschef 

Bilaga 

1. Motion Kommunalt bostadsbolag. Anders Klerkefors (RP)

Delges 
Arkiv 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 114 KS/2017:61

Svar på motion - Utbyggnad av Bergviks brygga väckt av Mats 
Nittve (MP)

Miljöpartiet de gröna har inkommit med motion om utbyggnad av Bergviks brygga. 
Motionen anger att det finns kö till kommunens båtplatser och att överblivna bryggdelar 
efter renovering av Möllebadet bör kunna användas för utbyggnaden.

Vid datum för skrivelsen finns 45 antal personer registrerade i båtkön, kön pekar på 
samtliga fyra bryggor, Garnudden, Bergvik, Barrtorp och Uttringe, således ingen specifik 
brygga. Befintliga bryggdelar skulle kunna tillskapa cirka 12-14 båtplatser.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 november 2017 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2017.

Yrkande
Mats Nittve (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens tekniska utskott att pröva
frågan i budgetprocessen för att undersöka och, om möjligt, därefter använda
befintliga bryggdelar till förlängning av Bergviks brygga.

2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Ramqvist 
T.f. Utemiljö/VA-chef

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion “Utbyggnad av Bergviks brygga” 

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att pröva frågan i budgetprocessen för att 
undersöka och, om möjligt, därefter använda befintliga bryggdelar till förlängning av 
Bergviks brygga. 

Sammanfattning  av ärendet 

Miljöpartiet de gröna har inkommit med motion om utbyggnad av Bergviks brygga. 
Motionen anger att det finns kö till kommunens båtplatser och att överblivna bryggdelar 
efter renovering av Möllebadet bör kunna användas för utbyggnaden. 

Vid datum för skrivelsen finns 45 antal personer registrerade i båtkön, kön pekar på 
samtliga fyra bryggor, Garnudden, Bergvik, Barrtorp och Uttringe, således ingen specifik 
brygga. Befintliga bryggdelar skulle kunna tillskapa cirka 12-14 båtplatser. 

Resurser 

Att montera befintligt byggmaterial samt planera arbetena kräver uppskattningsvis 
budget om 300-350 tkr. Externa resurser behöver anlitas för att grundligen undersöka 
bryggdelarnas skick samt om anpassningar behöver göras för att foga ihop dessa med 
befintlig brygga. En snabb tidigare undersökning har gett att fribordshöjden på Bergviks 
brygga och delarna från Möllebryggorna skiljer. 

För lyft, montering och förankring av bryggdelarna behöver sakkunnig entreprenör 
användas. Budget för detta finns inte idag. 

Det krävs ansökan om bygglov och samt anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Anders Ramqvist 
Utemiljö/VA-chef 

Bilagor 

1. Motion om utbyggnad av Bergviks brygga

Delges 

Arkiv 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § 119 KS/2017:99

Redovisning av obesvarade motioner

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I 
redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt.

Totalt tolv motioner är för närvarande under beredning varav fyra behandlas på dagens 
sammanträde. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 oktober 2017.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I 
redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt.

Totalt tolv motioner är för närvarande under beredning varav fyra behandlas på dagens 
sammanträde. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år.

</BeslutsText>

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner
Delges
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner

Diarienummer Motion Motionen 
väcktes

Anmärkning

KS/2016:49
Motion om SL kort för alla 
gymnasieelever Karin Meyer (Röp) 2016-04-28

Återremitterad av 
KF 2017-03-23

KS/2016:51

Motion "Dokumentera Salems kommuns 
förändring och utbyggnad" av Tommy 
Eklund (S) 2016-04-28

Planerad KS 2017-
11-27

KS/2016:115
Motion - Kommunala anslagstavlor, av 
Mats Nittve (MP) 2016-12-15

Planerad KS 
2017-11-27

KS/2017:61
Motion - Utbyggnad av Bergviks brygga, 
väckt av Mats Nittve (MP) 2017-02-23

Planerad KS 
2017-11-27

KS/2017:70
Motion - Fritidsgård i Rönninge C, väckt 
av Anders Klerkefors (RÖP) 2017-02-23

KS/2017:71
Motion - Kommunalt bostadsbolag, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 2017-02-23

 Planerad KS 
2017-11-27

KS/2017:80
Motion - Giftfritt virke vid byggnation av 
lekplatser! Väckt av Ankie Bosander (C) 2017-03-23

KS/2017:207
Motion - Utredning av ringbusslinje i 
Rönninge. Väckt av Karin Meyer och 
Anders Klerkefors (RÖP)

2017-05-11

KS/2017:208 Motion - Riktlinjer för belysning i Salems 
kommun. Väckt av Anders Klerkefors 
(RÖP) 2017-05-11
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KS/2017:209
Motion - Upprättande av en klimatplan i 
Salems kommun. Väckt av Anne 
Henningsson (MP)

2017-05-11

KS/2017:172

Motion - Utökning av feriearbeten mot 
föreningsverksamheten. Väckt av Sanna 
Jansson Wiberg (V) 2017-06-15

KS/2017:286

Motion - Regelmässig inbjudan till 
partierna att delta i kommunens 
remissarbete, väckt av Mats Nittve (MP) 2017-09-28

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator

Bilagor

Delges




