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Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 15 
Svar på motion - Välkommen till Salem 

§ 16 
Svar på motion - Multianläggning i Salems centrum 

§ 17 
Svar på motion - Samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen 

§ 18 
Svar på motion - SL-kort för alla gymnasieelever 

§ 19 
Svar på motion - Möjlighet för pedagoger att studera på arbetstid 

§ 20 
Svar på interpellation angående uppföljning av ökade kostnader för väg och VA i Rönninge 
C från Anders Klerkefors (RÖP} ställd till kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen 

(M} 

§ 21 

Svar på interpellation angående bygg- och miljönämndens mål, rättssäkerhet från av 
Anders Klerkefors (RÖP} ställd till bygg- och miljönämndens ordförande Björn Kvist (M} 

§ 22 
Svar på interpellation angående 4H och hästar på Ersboda från Anders Klerkefors (RÖP} 
och Karin Meyer (RÖP} ställd till kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen (M} 

§ 23 
Avsägelser och fyllnadsval 

§ 24 
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
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KF § 15 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 förslag till beslut§ 14/2017 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då motionens intentioner är 
uppfyllda. 

Yrkanden och proposition 

Mia Franzen (L) och Elisabeth Bovin Exner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då motionens intentioner är 
uppfyllda. 

Beslutsexpediering: 
Socialnämnden 
Arkiv 

d 
Ordf. sign. 

/e .... ~ 
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KF § 16 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 multian läggning vägas 
in. Att ta ställning till denna motion om multianläggning innehållande fle ra 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 parkeringss ituationen 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. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut§ 15/2017 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkanden 

Anders Klerkefors (RÖP) yrkar bifall till motionen. 

Lennart Kalderen (M) och Leif Ståhl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders Klerkefors yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. 

Votering 

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige bifallit motionen. 

Voteringen utfaller enligt följande: 27 ledamöter röstar ja, 3 röstar nej och 1 avstår. Hur 
var och en röstat framgår av bilagd närvaro- och voterings lista, se votering 1. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen. 

Ordf. sign. 

/D . " 
... f\:_ .. .... 1:/L 
Just. sign. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 
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KF§ 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 apri l 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 samarbetsforum. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 17 /2017 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

tl 
Ordf. sign. 

t{) " 
~-~ .... ?!L 
Just. sign. 
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KF § 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 Rönn inge gymnasium att förslaget i 
motionen om stöd till elevresor för elever folkbokförda i Salems kommun med kortare väg 
än 6 km bör avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut§ 18/2017 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkanden och proposition 

Maria Trap (RÖP), Lennart Kalderen (M) och Arne Närström (S) yrkar att ärendet 
återremitteras för ytterligare beredning. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkande från Maria Trap med flera mot att 
ärendet avgörs idag och finner att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för ytterligare beredning. 

Beslutsexpediering: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Arkiv 

fl2 Ordf. sign. 
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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 förslag till beslut§ 19/2017 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

t2 !.R~ 
Ordt~ign. Just. sign. 
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KF § 20 Dnr. KS/2016:3.101 

Svar på interpellation angående uppföljning av ökade 
kostnader för väg och VA i Rönninge C från Anders 
Klerkefors (RÖP) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
Lennart Kalderen (M) 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 § 81 att interpellation från Anders Klerkefors 
(RÖP) angående uppföljning av ökade kostnader för väg och VA i Rönn inge C ställs och 

överlämnades därmed till kommunstyrelsen ordförande Lennart Kalderen (M) för 

besvarande. 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar svar daterat 2017-02-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

tf ... fe-
Just. sign. 
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Dnr. KS/2016:3.101 

Svar på interpellation angående bygg- och miljönämndens 
mål, rättssäkerhet från av Anders Klerkefors (RÖP) ställd till 
bygg- och miljönämndens ordförande Björn Kvist (M) 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 § 81 att interpellation från Anders Klerkefors 
(RÖP) angående bygg- och miljönämndens mål och rättssäkerhet ställs och överlämnades 
därmed till bygg- och miljönämndens ordförande Björn Kvist (M) för besvarande. 

Bygg- och miljönämndens ordförande lämnar svar daterat 2017-02-16. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad. 

Bes I utsexped ieri ng: 
Arkiv 

d /f!.f.Cc_ 
Ordf. sign. Just. sign. 
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KF § 22 Dnr. KS/2016:3.101 

Svar på interpellation angående 4H och hästar på Ersboda 
från Anders Klerkefors (RÖP) och Karin Meyer (RÖP) ställd 
till kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderen {M) 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 § 81 att interpellation från Anders Klerkefors 
(RÖP) och Karin Meyer (RÖP) angående 4H och hästar på Ersboda ställs och överlämnades 
därmed till kommunstyrelsen ordförande Lennart Kalderen (M) för besvarande. 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar svar daterat 2017-02-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

/R ... f!Z-
Just. sign. 
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Avsägelser och fyllnadsval 
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Dnr. KS/2014:95.113 

Inga avsägelser eller fyllnadsval har inkommit till dagens sammanträde. 

Bes I utsexped ieri ng: 
Arkiv 

/4) 
Ordf. sign. Just. sign. 
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KF § 24 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Inkomna motioner: 

Motion - Giftfritt virke vid byggnation av lekplatser! Väckt av Ankie Bosander (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen för beredn ing. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

He ... E.C::_ 
Just. sign . 



UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige den 23 mars 2017 kl 19.00 - 20.50 1(2) 

Ledamöter Närv. Tjänstgörande ersättare V 1 ja v 1 nej v 1 avs 

M Lennart Kalderen 
Ja I 

- - - - ~ -
M Lennart Sjödell 

Ja I 
- - - - - - - - -- - - ~ -

M Olle Glimvik 
Ja I 

., --· ------ - - - · ------ - - -

M Mats Röhr 
Nej Sead Kosevic I 

- - .. -
M Elisabeth Bovin Exner 

Ja I 
- ··- -- . - - ·- - - -- --- ------ -- - -- ---

M Björn Kvist 
Ja I 

-
M Björn Odelius 

Ja I 
-

M Farzana Khan 
Ja I 

- - . - - -- -- - - - . . 

M Ulla Wickste in 
Ja I 

. - -

M Erik Glimvik 
Nej Stefan Almå I 

M Lennart Ejenäs 
Ja I 

C Ankie Bosander 
Ja I 

Gunny Jörlen 
Nej Leif Ståhl tom § 17 kl 20.00, Joakim Falkeborn §§ 18-24 I C 

L Mia Franzen 
Ja I 

. - -

L Petter Liljeblad 
Nej Bo Eriksson I 

KO Håkan Paulson 
Nej Bo Johansson I 

s Arne Närström 
Ja I 

- -

s Britt-Marie Marklund 
Ja I 

s Tommy Eklund 
Ja I 

s Maria Ridderstolpe 
Ja I 

s Patrik Robbertte 
Ja I 

s Natalie Westermark 
Nej Leutrim Kadriu I 

s Björn W ivallius 
Nej Birgitta Rönnblad I 

V Sanna Jansson Wiberg 
Ja I 

MP M at s Nittve 
Ja I 

MP Anne Henningsson 
Ja I 

Röp Anders Klerkefors 
Ja I 

Röp Karin Meyer 
Ja I 

-
Röp Maria Trap 

Ja I 

SD Lars-Göran Holmst en 
Ja I 

- - -

so Gabriel Ursescu 
Nej Ann-Christin Skant z I / "7 

Attest : Ansvar: 1001 
Tid för arvodering: kl 19.00-20.50 4<~ --



UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige den 23 mars 2017 kl 19.00 - 20.50 

Ledamöter Närv. Tjänstgör för 

M Sead Kosevic Ja Mats Röhr 

M Stefan Almå 
Ja Erik Glimvik 

M Donald Molander Nej 

M Jasmina Kosevic Ja 

M Mats Ershammar 
Nej 

M Kerstin Lines 
Ja 

C Leif Ståhl Ja Gunny Jörlen tom§ 17 

C Joakim Falkeborn Ja Gunny Jörlen §§ 18-24 

L Kristina Bjureklev Netzell 
Nej 

L Bo Eriksson Ja Petter Liljeblad 

KD Bo Johansson Ja Håkan Paulsson 

KD Ola Paulson 
Nej 

s Leutrim Kadriu 
Ja Natalie Westermark 

s Birgitta Rönnblad Ja Björn Wivallius 

s Thorbjörn Svensson Ja 

s Margaretha Häll Assarsson 
Nej 

V Moses Fecher Nej 

V Jimmy Ahlström Nej 

MP El linor Scheffer 
Nej 

MP Maria Sundblad Nej 

Röp Carl-Gustaf Borg Ja 

Röp Mikael lsraelson 
Nej 

SD Ann-Christin Skantz Ja Gabriel Ursescu 

SD Roger Viman Nej 

Tid för justering: Tisdag den 28 mars 2017 kl. 16.00 

Justerare: Farzana Khan {M) och Maria Ridderstolpe {S) 

Attest: Ansvar: 1001 

Tid för arvodering: kl 19.00-20.50 a 

2(2) 


