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Tid:

Torsdag den 22 februari 2018, kl. 19.00

Plats:

Stora murgrönan, Salems centrum

Ärenden:
1

Svar på motion - SL-kort till alla gymnasieelever, väckt av Karin Meyer
(RÖP)

2

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS, 3e
kvartalet 2017

3

Tillsynsansvar för e-cigaretter i Salems kommun

4

Revidering av socialnämndens reglemente avseende arbetsmiljöansvar

5

Revidering av föreskrifter samt antagande av ny skötselplan för
Garnuddens naturreservat

6

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av
tillsynskrav enligt tobakslagen avseende rökfria miljöer

7

Återtagande av kommunfullmäktige beslut om avsägelse

8

Avsägelser och fyllnadsval

9

Inkomna, motioner, interpellationer och frågor

Olle Glimvik (M)
Ordförande

Linnea Edström
Sekreterare

Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet ska detta anmälas till:
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KS/2016:49.612

Svar på motion - SL-kort till alla gymnasieelever, väckt av Karin
Meyer (RÖP)
Karin Meyer (RÖP) väckte motionen “SL-kort för alla gymnasieelever” på
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016. Motionären 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 sammanträde den 6 december 2016.
Förslaget i motionen skulle med nuvarande utformning kosta 114 760 kr, en merkostnad för
Rönninge gymnasium med 101 170 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.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för ytterligare beredning den 23 mars 2017.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 5 december 2017
och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
I tjänsteskrivelse daterat den 2 oktober 2017 har en ny kalkyl tagit fram som visar att
merkostnaden för att förse de egna eleverna med SL-kort skulle uppgå till cirka 70 000 kr per
år. Nämnden kvarstår vid att denna merkostnad inte är försumbar i sammanhanget. Summan
skulle i det fallet finansieras via driften; vilket får konsekvenser för utrymmet för läromedel
och tillgång till lärare. Att prioritera SL-kort till elever som enligt skollagen inte är berättigade
till detta är därför inte försvarbart.
Ärendet beskrivs även i ett förtydligande daterat den 12 januari 2018.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
Anders Klerkefors (RÖP), Mats Nittve (MP), Arne Närström (S) och Tommy Eklund (S) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och avslår ordförandens
förslag till beslut.
Mia Franzén (L), Lennart Ejenäs (M) och Gunny Jörlén (C) yrkar bifall till ordförandens förslag
till beslut.

Proposition
Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors (RÖP) m fl
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Votering
begärs och verkställs.
……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut
röstar ja och den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Anders
Klerkefors (RÖP) m fl yrkande att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla
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 1. Kommunstyrelsen har
därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Emilija Milosavljevic
Utredare/Nämndsekreterare
Kommunfullmäktige

Återremiss av ärende “Svar på motion SL-kort för alla
gymnasieelever”
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för ytterligare beredning av förslag om
SL-kort till alla gymnasieelever. Förvaltningen har fått i uppgift att tydliggöra
kostnadsberäkningarna.
En ny, uppdaterad kalkyl ger vid handen att merkostnaden för att förse de egna eleverna
med SL-kort skulle uppgå till cirka 70 000 kr per år, enligt följande:
Biljettkostnader per år totalt                                   20 000 kr
Därav för lärare till kurser och utbildning              - 9500 kr
Och för lärare vid utflykter o.d.                               - 5000 kr
Biljettkostnader för elever                                   =     5500 kr
SL-kort för 49 elever *1510 kr                            =  74 000 kr
Merkostnad vid SL-kort till
elever folkbokförda i Salem                                =  68 500 kr
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen anser inte att denna merkostnad är försumbar i sammanhanget. Summan
skulle finansieras via driften, vilket får konsekvenser för utrymmet för läromedel och
lärartillgång. Att prioritera SL-kort till elever som enligt skollagen inte är berättigade till
detta är därför inte försvarbart.
Förvaltningen kvarstår vid samtliga övriga bedömningar i den ursprungliga
tjänsteskrivelsen. Se bilaga. Vidare anser förvaltningen att den sammanvägda
bedömningen fortfarande inte motiverar att egna elever med kortare resväg än 6 km ska
få SL-kort.
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Gunilla Schött
tf Förvaltningschef
Bilagor
Bilaga 1 - Protokollsutdrag från fullmäktige 2016:307
Bilaga 2 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen
Bilaga 3 - Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden
Bilaga 4 - Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden
Bilaga 5 - Motion, Rönningepartiet

Emilija Milosavljevic
Utredare/Nämndsekreterare

PM
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Barn- och utbildningsförvaltningen
2018-01-12

Förtydligande av svar på motion SL-kort för alla
gymnasieelever
Förtydligande av kalkyl
En ny, uppdaterad kalkyl ger vid handen att merkostnaden för att förse de egna eleverna
med SL-kort skulle uppgå till cirka 70 000 kr per år, enligt följande:
Biljettkostnader per år totalt
Därav för lärare till kurser och utbildning
Och för lärare vid utflykter o.d.
Biljettkostnader för elever

20 000 kr
- 9500 kr
- 5000 kr
= 5500 kr

(SL-kort för 49 elever *1510 kr
Merkostnad vid SL-kort till
elever folkbokförda i Salem

= 74 000 kr)
= 68 500 kr

Ovanstående siffror är hämtade ur resultaträkningen för Rönninge gymnasium och avser
2016 då motionen kom. Rönninge gymnasium köper in enstaka biljetter för elever och
lärare som ej har terminskort, totalt gjorde de detta till en summa av 20 000 kr. Av dessa
20 000 kr var det 9 500 kr som avsåg biljetter till lärare för kurser, utbildning men även
utbytesstudenter. Ytterligare 5 000 kr avsåg biljetter till lärare för utflykter, besök hos
elever som gör praktik och dylikt. Kvar blir då 5 500 kr som är den kostnad som gymnasiet
hade för elever som ej hade något terminskort. Denna kostnad ska sen jämföras med
kostnaden för att köpa in SL kort till alla elever oavsett hur långt de har till skolan. Den
kostnaden skulle hamna på 68 500 kr att jämföra då med 5 500 kr.
Siffran 74 000 kr avser de SL kort man köper till de elever som har praktik inom
byggprogrammet och dessa köper man till samtliga elever oavsett avstånd till skolan.
Förvaltningen kvarstår vid att denna merkostnad inte är försumbar i sammanhanget.
Summan skulle i det fallet finansieras via driften; vilket får konsekvenser för utrymmet
för läromedel och tillgång till lärare. Att prioritera SL-kort till elever som enligt skollagen
inte är berättigade till detta är därför inte försvarbart.
Salems kommun
2018-01-12
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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 decembe r
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.

H<
~
....\. ........
Just. sign .

•
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

•
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Barn- och utbildningsnämnden

BoU § 87

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
Kommunfullmäktige

Svar på motion “SL kort för alla gymnasieelever”
Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
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 101 170 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
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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 Rönninge 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. Rönninge gymnasium är ett populärt
gymnasium i regionen med högt söktryck och god elevtillströmning. Förvaltningens
bedömning är att det inte finns skäl att oroa sig för Rönninge gymnasiums attraktivitet.
Finansiering
Idagsläget 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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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*1 510 kr=13
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 101 170 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
Verksamhetscontroller
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KS/2017:235 .730

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL
och LSS, 3e kvartalet 2017
Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § Sol skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).
Socialnamnden rapporterar till Inspektionen for vård och omsorg, revisorer och
kommunfullmäktige att för perioden 2017-07-01 - 2017-09-30 finns tre gynnande beslut som
ej verkställts att rapportera. Vidare finns ett gynnande beslut som ej verkställts från
tidigare perioder att rapportera och som ännu inte verkställts.
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 4 december 2017.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts enligt
Sol och LSS, 3:e kvartalet 2017.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 5

KS/2018:11 .000

Tillsynsansvar för e-cigaretter i Salems kommun
Den 1 juli 2018 träder lag om (2017:425) e-cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Den nya
lagen gäller alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare med undantag får de cigaretter utan
nikotin som inte går att fylla på. Enligt bestämmelserna i denna lag har kommunen den
omedelbara tillsynen tillsammans med Polisen medan den regionala tillsynen tillfaller
Länsstyrelsen.
Socialnämnden föreslår att lägga tillsynsansvaret på socialnämnden inom den befintliga
tillsynsverksamheten för tobak genom en revidering av reglementet. Socialnämnden
beslutade den 4 december 2017 § 117 att föreslå kommunfullmäktige att anta revidering av
socialnämndens reglemente samt fastställa samma årliga tillsynsavgift på e-cigaretter som på
tobak. Avgiften ligger på 1 286 kr för 2017 och räknas upp årligen enligt KPI. Reglementet
antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2013.
Med hänvisning till de ändringar i det föreslagna reviderade reglementet i ärendet om
socialnämndens arbetsmiljöansvar (KS/2018:2) föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för socialnämnden daterat den 12
januari 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för socialnämnden daterat 201801-12.
2. Kommunfullmäktige fastställer samma årliga tillsynsavgift på e-cigaretter som på
tobak. Avgiften ligger på 1 286 kr för 2017 och räknas upp årligen enligt KPI.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Tillsynsansvar för e-cigaretter i Salems kommun
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för socialnämnden daterat
2018-01-12.
2. Kommunfullmäktige fastställer samma årliga tillsynsavgift på e-cigaretter som på
tobak. Avgiften ligger på 1 286 kr för 2017 och räknas upp årligen enligt KPI.

Ärendet
Socialnämnden beslutade den 4 december 2017 § 117 att föreslå kommunfullmäktige att
anta revidering av socialnämndens reglemente. Reglementet antogs av kommunfullmäktige
den 28 februari 2013.
Med hänvisning till de ändringar i det föreslagna reviderade reglementet i ärendet om
socialnämndens arbetsmiljöansvar (KS/2018:2) föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för socialnämnden daterat den 12
januari 2018.
</BeslutsText>

Mats Bergström
Tf kommundirektör

Linnea Edström
Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden daterat 2018-01-12
SN § 117 Revidering av socialnämndens reglemente med underlag
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Socialnämnden

Reglemente för socialnämnd1
I anslutning till vad som sägs i socialtjänstlagen och kommunallagen m fl författningar
skall följande gälla för socialnämnden.

Verksamhetsområde
§1
Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Individ- och familjeomsorgen
Äldreomsorgen
Den kommunala hälso- och sjukvården
Omsorgen om psykiskt och fysiskt funktionshindrade
Åtgärder för arbetslösa
Riksfärdtjänsten
Ansvar for att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och
föreskrifterna för arbetsmiljön, samt svarar för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten.
Nämnden skall också svara för att av kommunfullmäktige beslutade åtaganden med
anknytning till socialtjänsten fullgörs.
Det åligger vidare socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar
nämndens tjänster.
I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära samarbete
med kommunens barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt
samverka i den kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”.

1

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 § 2, reviderad XXXX-XX-XX § XX
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Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till
Lotteriinspektionen över ansökningar om tillstånd till anordnande av visst automatspel
enligt lag om anordnande av visst automatspel.
Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i
● Alkohollagen
● Lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
● Skuldsaneringslagen
● Tobakslagen
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för sin verksamhet.

Sammansättning
§2
Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandattiden för nämnden är 4 år
räknat fr o m 1 januari året efter val av fullmäktige. Ordförande samt förste och andre
vice ordförande utses av kommunfullmäktige för tid som motsvarar mandatperioden.

Ersättare för nämndens ordförande
§3
Om varken ordföranden eller någon av de båda vice ordförandena kan närvara vid
sammanträde med nämnden, utser nämnden annan ledamot att för tillfället leda
sammanträdet.
När ordföranden för längre tid än två månader är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag får
nämnden förordna annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes
uppgifter.

Ersättarnas tjänstgöring
§4
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde ombesörjer själv att
vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i hans ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. I princip bör inte ledamot och ersättare
inträda i tjänst mitt under överläggningarna i ett ärende om det inte är mycket
omfattande, växling bör ske mellan två ärenden. Sker delad tjänstgöring bör det framgå i
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protokollet under vilken del av ärendet ledamot respektive ersättare tjänstgjort.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe har yttranderätt, men inte beslutanderätt.
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Inkallande av ersättare
§5
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde skall själv ombesörja att vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i
hans ställe.

Kallelse
§6
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller den som nämnden utsett att
tjänstgöra i ordförandens ställe. Är ordföranden eller särskild utsedd ersättare hindrad
att utfärda kallelse ombesörjs detta av i första hand förste vice ordföranden och i andra
hand andre vice ordföranden. Skulle både ordföranden eller utsedd ersättare eller vice
ordförandena vara hindrade att kalla till sammanträdet åligger kallelse skyldigheten den
till levnadsåldern äldste ledamoten.
Kallelse skall utfärdas skriftligen och på lämpligt sätt sändas till ledamöterna och
ersättarna så att den kan antas ha kommit dem till del senast en vecka före
sammanträdet. Om särskilda skäl påkallar det får kallelse ske på annat sätt än skriftligen.
Kallelse skall åtföljas av föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande
handlingar i den utsträckning ordföranden bedömer lämpligt. Utsänd föredragningslista
får, om särskilda skäl föreligger, kompletteras med ytterligare ärenden, förutsatt att
förslag till beslut och handlingar i tillkommande ärenden sänds ut så att de kan antas ha
kommit ledamöterna till del minst en vardag innan sammanträdesdagen.

Extraärenden
§7
Ärenden som inte upptagits på ordinarie eller kompletterande föredragningslista får
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endast tas upp till avgörande om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. Om
någon ledamot begär det skall sådant ärende bordläggas.

Föredragande
§8
Föredragande vid sammanträde är förvaltningschefen. Ordföranden får dock överlämna
föredragningen till annan eller själv ombesörja densamma.

Beredning
§9
Nämndens ordförande, eller den som utsetts att tjänstgöra i ordförandens ställe, skall
svara för att ärenden blir erforderligt beredda, samt därefter framlägga förslag till beslut i
de ärenden som skall avgöras av nämnden. Vid förfall för ordföranden ankommer det på,
i första hand, förste vice ordföranden och i andra hand andre vice ordföranden, att vidta
dessa åtgärder. Ärenden som ej kan avgöras genom delegationsbeslut skall handläggas
och upptas till avgörande i nämnden om ordföranden inte finner detta uppenbart
obehövligt.

Utskott för individärenden
§ 10
Inom socialnämndens skall finnas ett utskott som enligt nämndens bestämmande har att
avgöra ärenden avseende vård och behandling eller annan åtgärd beträffande enskild.
Utskottet skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande, vice ordförande och
övriga ledamöter väljs av socialnämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma
tid som de invalts i nämnden.
Är ordföranden för längre tid hindrad att fullgöra sitt uppdrag får socialnämnden
förordna annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Beträffande utskottets sammanträden och beredningen av ärenden för utskottet skall i
tillämpliga delar gälla samma bestämmelser som för socialnämnden enligt §§ 2 – 9 i
reglementet, dock att möjlighet att påkalla extra sammanträde endast tillkommer
ordföranden eller för denna särskilt utsedd ersättare.
För beslutsförhet i ärende vari utskottet tillagts beslutanderätten, erfordras att två
ledamöter är närvarande.
Avgår vald ledamot eller ersättare i utskottet skall socialnämnden snarast förrätta
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fyllnadsval för återstående del av tjänstgöringstiden.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll
och justering, reservation samt ersättares tjänstgöring skall vad som är föreskrivet för
socialnämnden äga motsvarande tillämpning. Beträffande sådana ärenden, i vilket
utskottet med stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på socialnämnden vägnar,
skall tillkännagivande av verkställd justering ske i den ordning som gäller för nämnden.
Utskottets delegationsärenden skall anmälas vid socialnämndens närmast påföljande
sammanträde.

Ordförandens ansvar
§ 11
Utöver vad i lag och i detta reglemente föreskrivs åligger det socialnämndens ordförande:
●
●

●
●
●

att befrämja erforderlig samverkan mellan socialnämnden och övriga nämnder,
att vid uppvaktningar inför myndigheter eller vid konferenser och sammanträden
med myndigheter, företag och enskilda företräda socialnämnden om inte
nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda,
att se till att nämndens ärenden företas till behandling utan onödigt dröjsmål,
att stå allmänheten till tjänst med upplysningar och råd i den omfattning som kan
anses skäligt,
att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs.

Justering av protokoll
§ 12
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet.
Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt före justering.

Reservation
§ 13
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas
före den tidpunkten som har fastställts för justeringen av protokollet.
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Tjänsteförvaltning
§ 14
För fullgörandet av sina uppgifter har socialnämnden en socialförvaltning, vars personal
anställs av kommunstyrelsen.

Särskilda bestämmelser
§ 15
Socialnämnden skall vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med övriga kommunala
nämnder och andra myndigheter.
Socialnämnden har rätt att från kommunens övriga nämnder, samt beredningar och
tjänstemän inhämta de yttranden och upplysningar som är erforderliga för att nämnden
skall kunna fullgöra sina åligganden. Socialnämnden eller delegat har rätt att till SIP
(Samordnad Individuell Planering) kalla Landsting och andra berörda förvaltningar.
Socialnämnden skall årligen till fullmäktige före den 1 april inge verksamhetsberättelse
med bokslutskommentarer avseende föregående års verksamhet. Nämnden skall vidare
vid tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer till styrelsen inkomma med förslag till
budget för nästkommande år samt, om kommunstyrelsen beslutar det, för åren närmast
därefter.

Handhavande av handlingar och skrivelser
§ 16
Till socialnämnden inkommande handlingar, som ej är av ringa betydelse, skall omgående
diarieföras om ej annat följer av 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen.
I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats,
dagen härför samt dagen för beslutets expediering.
Från socialnämnden utgående skrivelser skall, försedda med kontrasignation av
vederbörande tjänsteman å nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid
hinder för denne, av någon av de båda vice ordförandena. Om även vice ordförandena är
förhindrade, sker undertecknandet av därtill utsedd ledamot. Expediering av
protokollsutdrag äger dock ske utan iakttagande av vad som sagts ovan. Socialnämnden
får uppdra åt tjänsteman att underteckna handlingar på nämndens vägnar.
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I Kommunallagen (1991:900) ( 2017:725) finns närmare föreskrifter om nämndernas
ansvar och arbetsformer m m enligt följande:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Om nämndernas ansvar för verksamheten, kap 6 § 7-8
Om ersättares rätt att delta vid sammanträde, kap 6, § 11
Om fyllnadsval, kap 6, § 14
Om tidpunkt för sammanträden, kap 6, § 18
Om närvarorätt för utomstående, kap 6, § 19
Om utskott och nämndberedningar, kap 6, § 20-22
Om beslutsförhet, kap 6, § 23
Om jäv, kap 6, § 24-27
Om hur ärenden avgörs, kap 6, § 28-29
Om protokoll, kap 6, § 30
Om delgivning, kap 6, § 31
Om delegering av ärenden, kap 6, § 33-38
Om partsammansatta organ, kap 7, § 1-7
Om närvarorätt för personalföreträdare, kap 7, § 8-17

Andra föreskrifter för nämndens handläggning av ärenden finns i Förvaltningslagen
(1986:223), Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, Lag (1990:52) me
särskilda bestämmelser om vård av unga m.fl.
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4
KS/2018:12 - 000

Revidering av socialnämndens reglemente avseende
arbetsmiljöansvar
Socialnämnden beslutade den 4 december 2017 § 118 att föreslå kommunfullmäktige att
anta revidering av socialnämndens reglemente. Reglementet antogs av kommunfullmäktige
den 28 februari 2013.
Kommunstyrelsen är arbetsgivarorgan för Salems kommun. Kommunstyrelsen är anställande
myndighet för samtliga nämnder och har ansvar för att den arbetsrättsliga lagstiftningen
följs. Kommunstyrelsens delegationsordning beskriver vilka chefer som har delegation på att
anställa och lönesätta samt vilka personalbeslut som tas i kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott. Därav kan inte kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen att
godkänna revideringen av socialnämndens reglemente avseende arbetsgivaransvar för
nämndens personal.
Arbetsmiljölagstiftningen är en skyddslagstiftning, inte arbetsrättslig lagstiftning. På uppdrag
av kommunfullmäktige ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnden ska också se till att
förvaltningschefen får befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens i arbetsmiljöfrågor.
Förvaltningschefen har rätt att delegera arbetsmiljöarbetet enligt delegationsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna denna revidering av
socialnämndens reglemente.
Övriga revideringar av socialnämndens reglemente, med undantag för revideringen avseende
tillsynsansvar för e-cigaretter samt lagändringar, föreslås tas i samband med en gemensam
översyn av samtliga reglementen.
I förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden daterat 2018-01-12 är ny text kursiv
och borttagen text överstruken. Ändringar återfinns på sida 1, 2 och 7.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslut för egen del
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens förslag till revidering av reglemente
avseende arbetsgivaransvar för nämndens personal.
2. Kommunstyrelsen beslutar avvakta med övriga förslag till revideringar av
reglementet då en översyn av samtliga reglementen ska påbörjas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för socialnämnden daterat
2018-01-12.
_____________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Revidering av socialnämndens reglemente avseende
arbetsmiljöansvar
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslut för egen del
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens förslag till revidering av reglemente
avseende arbetsgivaransvar för nämndens personal.
2. Kommunstyrelsen beslutar avvakta med övriga förslag till revideringar av
reglementet då en översyn av samtliga reglementen ska påbörjas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.
Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för socialnämnden daterat
2018-01-12.

Ärendet
Socialnämnden beslutade den 4 december 2017 § 118 att föreslå kommunfullmäktige att
anta revidering av socialnämndens reglemente. Reglementet antogs av kommunfullmäktige
den 28 februari 2013.
Kommunstyrelsen är arbetsgivarorgan för Salems kommun. Kommunstyrelsen är
anställande myndighet för samtliga nämnder och har ansvar för att den arbetsrättsliga
lagstiftningen följs. Kommunstyrelsens delegationsordning beskriver vilka chefer som har
delegation på att anställa och lönesätta samt vilka personalbeslut som tas i
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Därav kan inte
kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen att godkänna revideringen av
socialnämndens reglemente avseende arbetsgivaransvar för nämndens personal.
Arbetsmiljölagstiftningen är en skyddslagstiftning, inte arbetsrättslig lagstiftning. På
uppdrag av kommunfullmäktige ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnden ska också se
till att förvaltningschefen får befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens i
arbetsmiljöfrågor. Förvaltningschefen har rätt att delegera arbetsmiljöarbetet enligt
delegationsordningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att
godkänna denna revidering av socialnämndens reglemente.
Övriga revideringar av socialnämndens reglemente, med undantag för revideringen
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avseende tillsynsansvar för e-cigaretter samt lagändringar, föreslås tas i samband med en
gemensam översyn av samtliga reglementen.
I förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden daterat 2018-01-12 är ny text kursiv
och borttagen text överstruken. Ändringar återfinns på sida 1, 2 och 7.
</BeslutsText>
Mats Bergström
Tf kommundirektör

Linnea Edström
Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden daterat 2018-01-12
SN § 118 Revidering av socialnämndens reglemente med underlag
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Socialnämnden

Reglemente för socialnämnd1
I anslutning till vad som sägs i socialtjänstlagen och kommunallagen m fl författningar
skall följande gälla för socialnämnden.

Verksamhetsområde
§1
Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Individ- och familjeomsorgen
Äldreomsorgen
Den kommunala hälso- och sjukvården
Omsorgen om psykiskt och fysiskt funktionshindrade
Åtgärder för arbetslösa
Riksfärdtjänsten
Ansvar for att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och
föreskrifterna för arbetsmiljön, samt svarar för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten.
Nämnden skall också svara för att av kommunfullmäktige beslutade åtaganden med
anknytning till socialtjänsten fullgörs.
Det åligger vidare socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar
nämndens tjänster.
I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära samarbete
med kommunens barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt
samverka i den kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”.

1

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 § 2, reviderad XXXX-XX-XX § XX
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Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till
Lotteriinspektionen över ansökningar om tillstånd till anordnande av visst automatspel
enligt lag om anordnande av visst automatspel.
Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i
● Alkohollagen
● Lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
● Skuldsaneringslagen
● Tobakslagen
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för sin verksamhet.

Sammansättning
§2
Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandattiden för nämnden är 4 år
räknat fr o m 1 januari året efter val av fullmäktige. Ordförande samt förste och andre
vice ordförande utses av kommunfullmäktige för tid som motsvarar mandatperioden.

Ersättare för nämndens ordförande
§3
Om varken ordföranden eller någon av de båda vice ordförandena kan närvara vid
sammanträde med nämnden, utser nämnden annan ledamot att för tillfället leda
sammanträdet.
När ordföranden för längre tid än två månader är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag får
nämnden förordna annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes
uppgifter.

Ersättarnas tjänstgöring
§4
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde ombesörjer själv att
vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i hans ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. I princip bör inte ledamot och ersättare
inträda i tjänst mitt under överläggningarna i ett ärende om det inte är mycket
omfattande, växling bör ske mellan två ärenden. Sker delad tjänstgöring bör det framgå i
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protokollet under vilken del av ärendet ledamot respektive ersättare tjänstgjort.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som
kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe har yttranderätt, men inte beslutanderätt.
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Inkallande av ersättare
§5
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde skall själv ombesörja att vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i
hans ställe.

Kallelse
§6
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller den som nämnden utsett att
tjänstgöra i ordförandens ställe. Är ordföranden eller särskild utsedd ersättare hindrad
att utfärda kallelse ombesörjs detta av i första hand förste vice ordföranden och i andra
hand andre vice ordföranden. Skulle både ordföranden eller utsedd ersättare eller vice
ordförandena vara hindrade att kalla till sammanträdet åligger kallelse skyldigheten den
till levnadsåldern äldste ledamoten.
Kallelse skall utfärdas skriftligen och på lämpligt sätt sändas till ledamöterna och
ersättarna så att den kan antas ha kommit dem till del senast en vecka före
sammanträdet. Om särskilda skäl påkallar det får kallelse ske på annat sätt än skriftligen.
Kallelse skall åtföljas av föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande
handlingar i den utsträckning ordföranden bedömer lämpligt. Utsänd föredragningslista
får, om särskilda skäl föreligger, kompletteras med ytterligare ärenden, förutsatt att
förslag till beslut och handlingar i tillkommande ärenden sänds ut så att de kan antas ha
kommit ledamöterna till del minst en vardag innan sammanträdesdagen.

Extraärenden
§7
Ärenden som inte upptagits på ordinarie eller kompletterande föredragningslista får
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endast tas upp till avgörande om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. Om
någon ledamot begär det skall sådant ärende bordläggas.

Föredragande
§8
Föredragande vid sammanträde är förvaltningschefen. Ordföranden får dock överlämna
föredragningen till annan eller själv ombesörja densamma.

Beredning
§9
Nämndens ordförande, eller den som utsetts att tjänstgöra i ordförandens ställe, skall
svara för att ärenden blir erforderligt beredda, samt därefter framlägga förslag till beslut i
de ärenden som skall avgöras av nämnden. Vid förfall för ordföranden ankommer det på,
i första hand, förste vice ordföranden och i andra hand andre vice ordföranden, att vidta
dessa åtgärder. Ärenden som ej kan avgöras genom delegationsbeslut skall handläggas
och upptas till avgörande i nämnden om ordföranden inte finner detta uppenbart
obehövligt.

Utskott för individärenden
§ 10
Inom socialnämndens skall finnas ett utskott som enligt nämndens bestämmande har att
avgöra ärenden avseende vård och behandling eller annan åtgärd beträffande enskild.
Utskottet skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande, vice ordförande och
övriga ledamöter väljs av socialnämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma
tid som de invalts i nämnden.
Är ordföranden för längre tid hindrad att fullgöra sitt uppdrag får socialnämnden
förordna annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Beträffande utskottets sammanträden och beredningen av ärenden för utskottet skall i
tillämpliga delar gälla samma bestämmelser som för socialnämnden enligt §§ 2 – 9 i
reglementet, dock att möjlighet att påkalla extra sammanträde endast tillkommer
ordföranden eller för denna särskilt utsedd ersättare.
För beslutsförhet i ärende vari utskottet tillagts beslutanderätten, erfordras att två
ledamöter är närvarande.
Avgår vald ledamot eller ersättare i utskottet skall socialnämnden snarast förrätta
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fyllnadsval för återstående del av tjänstgöringstiden.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll
och justering, reservation samt ersättares tjänstgöring skall vad som är föreskrivet för
socialnämnden äga motsvarande tillämpning. Beträffande sådana ärenden, i vilket
utskottet med stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på socialnämnden vägnar,
skall tillkännagivande av verkställd justering ske i den ordning som gäller för nämnden.
Utskottets delegationsärenden skall anmälas vid socialnämndens närmast påföljande
sammanträde.

Ordförandens ansvar
§ 11
Utöver vad i lag och i detta reglemente föreskrivs åligger det socialnämndens ordförande:
●
●

●
●
●

att befrämja erforderlig samverkan mellan socialnämnden och övriga nämnder,
att vid uppvaktningar inför myndigheter eller vid konferenser och sammanträden
med myndigheter, företag och enskilda företräda socialnämnden om inte
nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda,
att se till att nämndens ärenden företas till behandling utan onödigt dröjsmål,
att stå allmänheten till tjänst med upplysningar och råd i den omfattning som kan
anses skäligt,
att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs.

Justering av protokoll
§ 12
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet.
Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt före justering.

Reservation
§ 13
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas
före den tidpunkten som har fastställts för justeringen av protokollet.
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Tjänsteförvaltning
§ 14
För fullgörandet av sina uppgifter har socialnämnden en socialförvaltning, vars personal
anställs av kommunstyrelsen.

Särskilda bestämmelser
§ 15
Socialnämnden skall vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med övriga kommunala
nämnder och andra myndigheter.
Socialnämnden har rätt att från kommunens övriga nämnder, samt beredningar och
tjänstemän inhämta de yttranden och upplysningar som är erforderliga för att nämnden
skall kunna fullgöra sina åligganden. Socialnämnden eller delegat har rätt att till SIP
(Samordnad Individuell Planering) kalla Landsting och andra berörda förvaltningar.
Socialnämnden skall årligen till fullmäktige före den 1 april inge verksamhetsberättelse
med bokslutskommentarer avseende föregående års verksamhet. Nämnden skall vidare
vid tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer till styrelsen inkomma med förslag till
budget för nästkommande år samt, om kommunstyrelsen beslutar det, för åren närmast
därefter.

Handhavande av handlingar och skrivelser
§ 16
Till socialnämnden inkommande handlingar, som ej är av ringa betydelse, skall omgående
diarieföras om ej annat följer av 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen.
I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats,
dagen härför samt dagen för beslutets expediering.
Från socialnämnden utgående skrivelser skall, försedda med kontrasignation av
vederbörande tjänsteman å nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid
hinder för denne, av någon av de båda vice ordförandena. Om även vice ordförandena är
förhindrade, sker undertecknandet av därtill utsedd ledamot. Expediering av
protokollsutdrag äger dock ske utan iakttagande av vad som sagts ovan. Socialnämnden
får uppdra åt tjänsteman att underteckna handlingar på nämndens vägnar.
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I Kommunallagen (1991:900) ( 2017:725) finns närmare föreskrifter om nämndernas
ansvar och arbetsformer m m enligt följande:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Om nämndernas ansvar för verksamheten, kap 6 § 7-8
Om ersättares rätt att delta vid sammanträde, kap 6, § 11
Om fyllnadsval, kap 6, § 14
Om tidpunkt för sammanträden, kap 6, § 18
Om närvarorätt för utomstående, kap 6, § 19
Om utskott och nämndberedningar, kap 6, § 20-22
Om beslutsförhet, kap 6, § 23
Om jäv, kap 6, § 24-27
Om hur ärenden avgörs, kap 6, § 28-29
Om protokoll, kap 6, § 30
Om delgivning, kap 6, § 31
Om delegering av ärenden, kap 6, § 33-38
Om partsammansatta organ, kap 7, § 1-7
Om närvarorätt för personalföreträdare, kap 7, § 8-17

Andra föreskrifter för nämndens handläggning av ärenden finns i Förvaltningslagen
(1986:223), Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, Lag (1990:52) me
särskilda bestämmelser om vård av unga m.fl.

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen
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5
KS/2018:13 - 000

Revidering av föreskrifter samt antagande av ny skötselplan
för Garnuddens naturreservat
Under år 2016 och början av 2017 har ett arbete pågått med att revidera de rådande
föreskrifterna för Garnuddens naturreservat. Det huvudsakliga målet med arbetet var att få
tillgång till det statliga markåtkomstbidrag som finns vid avsättande av mark för
naturskyddsändamål.
Ärendet skickades sedan på remiss inom kommunen samt till relevanta aktörer. Yttranden
mottogs och sammanställdes. Därefter skickades ärendet till bygg- och miljönämnden, med
målet att få föreskrifterna och skötselplanen antagna i kommunfullmäktige. Nämnden såg
dock en risk med förslagets begränsning av motorfordon och återremitterade ärendet den 24
oktober 2017, varefter föreskrifterna har förtydligats.
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 12 december 2017.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar revidering av “Föreskrifter för Garnuddens naturreservat”
att gälla från kommunfullmäktiges beslut.
2. Kommunfullmäktige antar “Skötselplan för Garnuddens naturreservat i Salems
kommun” daterat 2018-02-05 att gälla från kommunfullmäktiges beslut.
______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

Ordförandeförslag avseende Yttrande Remiss om revidering
av föreskrifter samt antagande av en ny skötselplan
föreskrifter för Garnuddens Naturreservat i Salems kommun
Sammanfattning av ärendet
Reservatsföreskrifterna och skötselplan för Garnuddens Naturreservat har reviderats och
skickats ut på remiss. Syftet med revideringen har bland annat varit att förtydliga
föreskrifterna för att öka möjligheterna att söka markåtkomstbidrag (statliga medel).
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-09-04.

Förslag till beslut
En särskild fråga inom ramen för ärendet är möjligheten att i framtiden anlägga en
dagvattendamm/reningsanläggning i Garnudden. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har angett att en sådan anläggning till största delen skulle
ligga utanför naturreservatet medan en naturlig avrinningszon kan anläggas invid
reservatets västra gräns. Med avgränsningen för reservatet kan inte större
anläggningsarbeten göras inom reservatet. Det perfekta läget vore om kommunen hade
total handlingsfrihet för att anlägga en dagvattendamm, men tjänstemännen har omtalat
att en flyttning av västra reservatsgränsen är en mycket komplicerad fråga som
Länsstyrelsen knappast skulle bifalla. I och med detta anser jag att vi bör bifalla förslaget
till reservatsföreskrifterna i detta hänseende.

Lennart Kalderén
Kommunalråd (M)
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gata/VA-chef
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Yttrande Remiss om revidering av föreskrifter samt
antagande av en ny skötselplan föreskrifter för Garnuddens
Naturreservat i Salems kommu
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Reservatsföreskrifterna och skötselplan för Garnuddens Naturreservat har reviderats och
skickats ut på remiss. Syftet med revideringen har bland annat varit att förtydliga
föreskrifterna för att öka möjligheterna att söka markåtkomstbidrag (statliga medel).
Ärendet
Bygg- och miljöenheten i Salems kommun har tagit fram ett förslag till revidering av
naturreservatet Garnuddens nuvarande föreskrifter och skötselplan. Förslaget har sänts
på remiss till bland annat Kommunstyrelsens tekniska utskott.
Huvudskälen till att en revidering skett så pass tidigt efter bildandet av reservatet är att
en del förändringar skett inom naturområdet. Kommunen har även som mål att
tillgängliggöra det markåtkomstbidrag som är förenat med bildande av Garnuddens
naturreservat.
I gällande översiktsplan finns ett område markerat som utredningsområde för
dagvattenrening, inom gällande naturreservat, en tänkt yta för tex en dagvattendamm.
I förslaget till föreskrifter föreslås att kommunens Utemiljöenhet är reservatsförvaltare.
Utemiljöenheten utför enligt de gällande föreskrifterna en viss skötsel av området och
har en tilldelad budget på 20 000 kr/år. Detta innebär att cirka en vecka per år läggs på
gallring av utvalda naturområden. Utöver det utförs även städning, renhållning och
översyn samt reparation av skyltar, belysning, spår med mera.
Som reservatsförvaltare krävs en viss kompetens avseende naturvård, för att kunna
bedöma vilka åtgärder som bör utföras och hur dessa ska utföras. Kompetensen för hur
utförandet ska ske till exempel gallring finns inom Utemiljöenheten. Däremot saknas
kompetensen att ta fram årliga skötselprogram utifrån den gällande skötselplanen med
syfte att långsiktigt utveckla befintliga naturvärden. Ska förvaltningen av reservatet
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åligga Utemiljöenheten måste denna kompetens tillföras.
I förslaget på föreskrifter (1§ A10) anges att det är förbjudet att förändra områdets
permanenta topografi, ytförhållande genom exempelvis gräva, spränga, borra, dika,
schakta, muddra eller fylla ut markområden, annat än inom själva badplatsområdet.
Denna punkt undanröjer möjligheterna att anlägga en konstruerad dagvattendamm inom
reservatet, men det finns möjlighet att skapa en naturlig dagvattenrening inom
reservatet genom att låta dagvatten rinna ned och spridas i den våtmark som ligger i
västra delen av reservatet. En viss del av denna våtmark ligger även utanför reservatet
och i det området är det möjligt att bygga en mer konstruerad reningsanläggning.
Förslaget till reservatsföreskrifterna öppnar även upp för att rensa bort enstaka träd,
buskar och liknande växtlighet som inkräktar på gång- och cykelvägar eller som minskar
tillgängligheten inom området.
Förslaget till reservatsföreskrifter ger även möjligheten att hålla öppet längs med vattnet
mot Uttran för att på sätt behålla kontakten och utblickar mot vattnet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag är att kompetensen för att ta fram ett årligt skötselprogram köps
externt, förutsatt att budgetmedel tillförs samt att föreskrifterna revideras för att
möjliggöra byggnation av dagvattenrenande anordningar som tex en dagvattendamm
och meandring av diken.
Finansiering
Rambudget för Utemiljöenheten, ansvar 211112, utökas med 30 000 kr för inköp av
extern kompetens från och med 2018. Kommunen kommer att tillföras
markåtkomstbidrag, vilket ger möjlighet till finansiering.

Christina Lood
Förvaltningschef

Anders Ramqvist
Tf Gata/VA-chef

Bilagor:
1.
2.
3.

Remissbegäran: Förslag till nya föreskrifter för Garnuddens naturreservat
Remiss om revidering av föreskrifter samt antagande av en ny skötselplan för
Garnuddens naturreservat i Salems kommun.
Skötselplan för Garnuddens naturreservat i Salems kommun

Delges
Arkiv
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OBS! Inga förändringar när det gäller namnet på reservatet respektive avgränsningen
jämfört med tidigare beslut om Garnuddens naturreservat som kommunfullmäktige antog
den 22 oktober 2009.
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutade kommunfullmäktige den 22
oktober 2009 att förklara det område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som
naturreservat.
Reservatets namn skulle enligt kommunfullmäktiges beslut vara Garnuddens naturreservat.
Den revidering av föreskrifterna som kommunfullmäktige nu beslutar om, innebär
skärpningar och förtydliganden. Här bör särskilt nämnas nya bestämmelser för skogsmarken.
Vissa lättnader i bestämmelserna har dock gjorts för ett av skötselområdena, nämligen det
kommunala badplatsområdet (Möllebadet med parkering).

Översiktskarta, med områdets yttergränser markerade (grön heldragen linje).
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Uppgifter om naturreservatet
Namn

Garnuddens naturreservat

Kommun, registerområde

Salems kommun

Län

Stockholms län

Lägesbeskrivning

Beläget i anslutning till tätorten, cirka 1 km från centrum och
intill sjön Uttran.

Församling/Socken

Salems församling

Topografisk karta

10I SV Stockholm

Ekonomisk karta

10822, 10832 (10I 2c, 10I 3c)

Naturgeografisk region

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsjöar och sjöbäcken

Fastigheter

Delar av fastigheterna Salem 7:1,Uttringe 1:12, Bergfanan
1:2,1:3 samt 1:4 i Salems kommun.

Markägare

Salems kommun

Areal

cirka 84 ha, varav ca 66 ha land och ca 18 ha vatten

Förvaltare

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Salems kommun

Syftet med reservatet
Det primära syftet med reservatet är att bevara och vårda ett tätortsnära skogsområde för
rekreation och naturupplevelser samtidigt som den biologiska mångfalden i området skall
bevaras och utvecklas. Det senare gäller särskilt för sådana arter som gynnas av att skogen i
området är olikåldrig och naturskogsartad.
Syftena med reservatet ska uppnås genom att skogsbruk inte ska bedrivas i området. Så att
de djur-, svamp- och växtarter som är beroende av en mer olikåldrig och naturskogsartad
skog gynnas. Långsiktigt förväntas att nya sådana livsmiljöer kommer att utvecklas i området
eftersom det inte kommer att bedrivas skogsbruk i naturreservatet. Vissa naturvårdande
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åtgärder behöver göras i skogen på vissa begränsade ytor för att uppnå dessa långsiktiga
mål. Vidare behöver friluftsanläggningar i området såsom motionsspår, gång- och
cykelvägar, badplats m.m. ha en kontinuerlig skötsel och tillsyn.

Skälen för beslutet
Ett prioriterat bevarandevärde i området är att i möjligaste mån se till att det blir en så hög
ålder som möjligt på skogen i området och där döda träd och lågor tillåts stå respektive ligga
kvar. Minst lika viktigt som det nyss nämnda, är att bibehålla en god tillgänglighet för de som
besöker området, genom att stigar i området hålls framkomliga samt att anläggningar såsom
badplats och motionsspår sköts på ett miljömässigt riktigt sätt.
Skyddsformen naturreservat har valts eftersom den ger möjlighet till ett långsiktigt skydd för
området och att avvägningar kan göras mellan det rent vetenskapliga intresset att bevara
arter och värdefulla skogsmiljöer kontra allmänhetens nyttjande av området enligt
allemansrätten.
Det reviderade beslutet överensstämmer med ”gällande översiktsplan för Salems kommun
som antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2006 samt den aktualitetsförklaring som
gjordes 2014. Vidare har området funnits med i det program som länsstyrelsen i november
2003 redovisade för regeringen vad gäller skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen
(Aldrig långt till naturen). När det gäller de nationella miljökvalitetsmålen medverkar de
föreslagna skyddsåtgärderna till att målen ”levande skogar”, ”god bebyggd miljö” samt ”ett
rikt växt och djurliv” kan uppfyllas.
Kommunfullmäktige finner vid vägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet
med 7 kap 25 § miljöbalken att det finns skäl att revidera bestämmelserna m.m. inom det
redan inrättade Garnuddens naturreservat. Denna revidering är för övrigt nödvändig om
kommunen skall kunna erhålla s.k. markåtkomstbidrag från staten. De nya föreskrifterna
kommer därmed att ersätta tidigare gällande föreskrifter från 2009 (Kommunfullmäktiges
beslut 2009-10-22). Samtidigt fastställer kommunfullmäktige en ny skötselplan på samma
grunder som gäller för reservatet. För att uppnå det starka skydd som behövs för att
utveckla och bibehålla områdets naturvärden samt för att säkra områdets stora betydelse
för närrekreation och friluftsliv bör föreskrifterna bland annat omfatta förbud mot såväl
exploateringsföretag som skogsbruk.
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Reservatsföreskrifter
Andra föreskrifter som gäller för området
Kommunfullmäktige vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter gäller i
området utöver nedanstående reservatsföreskrifter. Av särskilt stor betydelse för att uppnå
syftena med reservatet bör nämnas Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. Vidare gäller strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken för stora delar av naturreservatet.
Med stöd av 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver kommunfullmäktige följande.
A

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda
mark- och vattenområden

1 § Det är förbjudet att inom reservatet:
A1.

anordna upplag (inklusive snöupplag) annat än i samband med skötsel av området och
dess anläggningar,

A2.

plantera ut för trakten främmande växt- eller djurarter i mark och vatten,

A3.

använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel,

A4.

uppföra ny byggnad eller annan anläggning. Ett undantag gäller för badplatsområdet
vid Möllebadet (se reservatskartan) där nödvändiga byggnader och anläggningar, som
tillgodoser reservatets syften får göras efter tillstånd hos Bygg- och miljönämnden,

A5.

anlägga campingplats eller uppställningsplats för husvagnar,

A6.

anlägga motorbana eller skjutbana,

A 7.

bedriva jakt i området med undantag för avlivning av skadat vilt enligt 40 a §
jaktförordningen (1987:905)

A8.

avverka eller utföra annan skogsvårdsåtgärd,

A9.

ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle,

A10.

anlägga ny luft- eller markledning respektive mast eller antenn, stängsel eller hägnad,
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A11.

framföra motordrivet fordon,

A12

förändra områdets permanenta topografi, ytförhållanden genom att exempelvis gräva,
spränga borra, dika schakta, muddra eller fylla ut markområden, annat än inom själva
badplatsområdet (Möllebadet, se avgränsning på reservatskartan).

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder vid normal drift och underhåll av befintliga
fritidsanläggningar, se 2 §, så som grillplatser, skidspår och bryggor samt, enligt skötselplanen
utmarkerade vägar. Detta gäller även tillträde till, vid tidpunkten för detta beslut, befintliga
byggnader, el-, tele-, avloppsledningar, järnväg, vägar, bryggor och parkering, inklusive mobilmast
och bergrum. Dock skall alltid arbeten föregås av samråd med Bygg- och miljöenheten. Vid
brådskande reparationsarbeten kan samråd ske i efterhand.
B

Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av
särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång

2 §. 2 § Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar utförs och att
följande åtgärder vidtas:
B1.

utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av informationsskyltar,

B2.

anläggande av parkeringsplats och vandringsleder samt uppsättning av
informationstavlor,

B3.

genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och
vattenförhållanden,

B4.

röjning av unggran i områden som betecknas med 4, på skötselplanekartan: viss
bortröjning av invandrad gran i västra delen av skötselområde 2 (i övrigt råder i
princip fri utveckling av skogen i detta skötselområde); skötsel av
badplatsområde, torpmiljö och anläggningar som på skötselplanekartan
betecknas med 5, 6 och 7; borttagning av enstaka träd och buskar i omedelbar
anslutning till gång- och cykelvägar samt utmed sådana gångstigar som
redovisats på skötselplanekartan/reservatskartan; skötsel av gång- och
cykelvägar samt elljusspår. - Observera att på kopian av skötselplanekartan (Bil
1b) förtydligas det som skrivits under denna punkt.
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C

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet

3 § Det är förbjudet att inom reservatet:

C1.
C2.
C3.

C4.
C5
C6
C7
C8

C9

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda, stående eller
omkullfallna träd och buskar,
medföra hund eller annat lösgående husdjur som inte är kopplat, med undantag av då
jakt med drivande/stötande hund används i samband med eftersök,
uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. Dock får snitslar,
orienteringsskärmar och tipsfrågor sättas upp för tillfälligt bruk efter att samråd skett
med reservatsförvaltare och under förutsättning att dessa tas bort omedelbart efter
arrangemanget är avslutat,
utan tillstånd från Bygg- och miljönämnden i Salems kommun, anordna större tävlingar
(mer än 500 personer)
tälta/campa
rida
göra upp eld annat än på anvisad plats
cykla i terrängen inklusive på motionsspår (elljusspår) och stigar, med undantag från
gång/cykelvägen (se reservatskartan) fram till badet västerifrån
fånga och insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller
reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,

4 § Föreskrifterna i 1 – 3 §§ skall inte utgöra hinder för:


naturreservatsförvaltaren att utföra sådana åtgärder som framgår av 2§ under punkt
B1-B4.



Vidare skall inte ovanstående föreskrifter utgöra hinder vid normal drift och
underhåll av befintliga anläggningar samt tillträde till, vid tidpunkten för detta beslut,
befintliga byggnader, el-, tele-, avloppsledningar, järnväg, vägar, bryggor och
parkering, inklusive mobilmast och bergrum. Dock skall alltid arbeten föregås av
samråd med Bygg- och miljöenheten. Vid brådskande reparationsarbeten kan samråd
ske i efterhand.
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Fastställelse av skötselplan
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
fastställer kommunfullmäktige i Salems kommun (Kf beslut 20xx-xx-xx §….) bifogad
skötselplan som ersätter tidigare upprättad skötselplan.

Översiktlig beskrivning av naturreservatet
Området är flitigt utnyttjat som friluftsområde sedan lång tid tillbaka. Här finns kommunens
enda kommunala badplats, Möllebadet. I områdets västra delar finns elljusspår, ett litet
område där man har ett naturbad med en grillplats, ett ”utegym” med enkla redskap och en
mindre brygga för småbåtar. I anslutning till området, strax utanför reservatet finns en
tennishall med parkeringsplatser. Strax öster om Möllebadet finns en liten scoutstuga. Vid
badet finns en större parkeringsplats. Här finns också några mindre byggnader med kiosk,
toalett m.m. Flytbryggor för bad finns också vid Möllebadet. Östra delen av området består
huvudsakligen av barr - och blandskogar av varierande ålder. Död ved förekommer ställvis
rikligt. Skogsbruk har bedrivits i liten omfattning i hela reservatet och vissa delar har
naturskogskaraktär och andra delar utgörs av hällmarker. I nordost finns ett litet område där
en hyggesyta tagits upp och som därefter planterats med gran. Även i det västra området
finns också ett område som är planterat med gran. Längst i öster har nyligen anlagts några
dagvattendammar, på en gammal igenväxt inäga strax efter det att naturreservatet hade
bildats.

Ärendets beredning
I samband med att reservatet bildades 2009 gjordes en ansökan om statsbidrag, så kallat
markåtkomstbidrag, hos Naturvårdsverket. Beslutet om Garnuddens naturreservat som
fattades 2009 var dessvärre inte utformat på ett sådant sätt att statsbidrag kunde medges.
Detta var således huvudanledningen till att föreliggande revidering av framför allt
bestämmelserna nu gjorts. Revideringen har inneburit såväl en skärpning som ett
förtydligande av reservatsbestämmelserna plus att några nya bestämmelser lagts till.
Följande föreskrifter enligt punktnumreringen ovan är helt nya eller är omformulerade
jämfört med föreskrifterna i tidigare beslut: A4, B2, B3,C1, C2, C3, C4, C5, C6 och C8.
Kunskaperna om områdets naturvärden har förbättrats sedan naturreservatet bildades
2009, exempelvis vet vi idag att den sällsynta och hotade röda skogsliljan förekommer i
reservatet. Vidare har dagvattendammar anlagts i reservatet östra del. Allt detta har gjort
att vissa beskrivningar i beslutet har ändrats plus att en ny skötselplan tagits fram och
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antagits av kommunfullmäktige samtidigt med det reviderade beslutet om naturreservatet.
Avgränsningen av reservatet är oförändrat jämfört med tidigare beslut.
Anledningen till att syftet med reservatet i viss mån ändrats jämfört med tidigare beslut är
att områdets stora biologiska värden nu fått en ökad tyngd. Vilket även är orsaken till de
skärpta bestämmelserna mot skogsbruk.
Det reviderade förslaget till föreskrifter m.m. inklusive skötselplan skickades ut på remiss till
myndigheter, förvaltningar och föreningar som på ett eller annat sätt verkar inom området
och därmed påverkas av de nya kraven.
Utskicket skedde den 28 februari och instanserna två månaders svarstid att svara på
utskicket. Målet har sedan varit att beakta och anpassa föreskrifter och skötselplan enligt
remisser i den mån det bedömts vara möjligt.

Bilagor
1.

Naturreservatskarta

1b.

Förtydligande av reservatsföreskrifter 2§ B4

2.

Skötselplan med tillhörande skötselplanskarta

Bilaga 1. Garnuddens naturreservat, Salems kommun. Naturreservatet är avgränsat med grön heldragen linje.

300 m
l_________________l

N
/l\
l

Eldning
tillåtet

2018-02-05

1

Bilaga 2. Skötselplan för Garnuddens
naturreservat i Salems kommun
2018-02-05

BESKRIVNINGSDEL
1.

Syftet med naturreservatet och skötseln

Det primära syftet med reservatet är att bevara och vårda ett tätortsnära
skogsområde för rekreation och naturupplevelser. Ett annat primärt syfte med
Garnsuddens naturreservat är att skogsbruk inte ska bedrivas i området, så att de
djur-, svamp- och växtarter som är beroende av en mer olikåldrig och
naturskogsartad skog kommer att gynnas. Långsiktigt förväntas därför att nya
sådana livsmiljöer kommer att utvecklas i området eftersom det inte kommer att
bedrivas skogsbruk i naturreservatet. Vissa naturvårdande restaureringsåtgärder i
skogen behöver dock göras, inom vissa begränsade delar, för att uppnå dessa
långsiktiga mål.

2.

Beskrivning av Naturreservatet

2.1 ALLMÄN BESKRIVNING
Området där Garnuddens naturreservat ligger har sedan lång tid tillbaka varit ett
välbesökt skogs- och friluftsområde, beläget strax sydost och söder om tätorten
Rönninge - Salem. Reservatet ligger mellan järnvägen och sjön Uttran och
gränsar mitt i sjön mot Botkyrka kommun. Området där reservatet ligger har
tidigare kallats Mölleskogen. Reservatet nås enkelt med bil, cykel eller till fots
från Salem och Rönninge tätort. Möllebadet som ligger mitt i det skyddade
området är kommunens enda kommunala badplats.
I skogsområdet som ligger väster om Möllebadet finns dels en grusad
gång/cykelväg med belysning som bitvis följer stranden västerifrån fram till
badplatsen och dels ett motionsspår som också är upplyst (elljusspår). I anslutning
till G/C-vägen, söder om tennishallen, finns ett ”utegym” med enkla redskap för
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styrketräning och motion. Lite länge österut utmed G/C-vägen som leder fram till
Möllebadet, finns en naturanpassad grillplats samt ett naturbad med klippor och
en liten naturlig sandstrand.
Skogsområdet öster om Möllebadet är inte lika frekventerat av besökare som det
nyss nämnda området. I detta skogsområde finns ett par mindre skogsstigar som
visserligen är markerade som motionsspår men där marken har en mer naturlig
karaktär. Intill denna stig finns en liten scoutstuga.
Badplatsen vid Möllebadet är mycket välbesökt. Vintertid används sjön för
skridsko- och skidåkning. En bana plogas då också upp på sjön för att underlätta
för skridskoåkarna. Fiske är tillåtet under förutsättning att man har fiskekort.
Området är bra exempel på det för Mellansverige så karaktäristiska
sprickdalslandskapet med varierad och kuperad topografi. Berggrunden
domineras av gnejsgraniter. Höjdpartiernas övre delar utgörs av hällmarker, där
de lösa jordarterna endast finns i sprickor och sänkor. Sluttningarna täcks av
morän som ställvis har block i ytan. I väst och öst är moränen överlagrad av lera
och organiska sediment, här förekommer kärrtorv, med en ungefärlig mäktighet
på cirka 1,5 m. Vid Möllebadet finns ett parti med svallsand. Sjön Uttran, i
reservatets södra del, är en övergödd sjö som enligt kommunens översiktsplan är
klassad som ekologiskt särskilt känslig på grund av just näringsrikedomen . Sjön
är samtidigt klassad som en sjö som är av länsintresse för fritidsfisket. Tidigare
fanns här flodkräfta som tyvärr numera är ersatt av signalkräfta. Strandzonen
består såväl av små sandiga avsnitt som klippiga uddar och stränder med vassar
och flytbladsvegetation. Det lilla vattendraget Flatenån som rinner ut i sjön utgör
samtidigt reservatets gräns i väster.
Växt- och djurlivet är typiskt för det bergiga skogslandskapet i Södertörns
sprickdalsterräng. Vegetationen speglar berggrunden, jordarterna och
vattentillgången. På hällmarkerna dominerar tallskogen och på sluttningarnas
moräner konkurrerar den mer närings – och fuktkrävande granen. Här indikerar
vegetationen i vissa delar av området, att det även finns inslag av mer näringsoch kalkrika förhållanden samt med rörligt markvatten. I väster vid Flatenån samt
längs vissa delar av sjöstranden finns fuktlövskogar. Trots att det tidigare
bedrivits skogsbruk i området så finns det på många platser i reservatet stort
inslag av äldre träd och samtidigt riklig tillgång på död .
I nordvästra delen av området finns kulturhistoriska lämningar från det gamla
torpet Garnudden. Bland annat ser man det på vegetationen i form av syrenbuskar och körsbärsträd. I anslutning till denna plats finns även en källa. Namnet
Garnuddens förled, kommer troligen från ett fornspråkligt garn = tarm och som
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sedan i överförd betydelse troligen här syftar på sjöns smala passager i denna del
av sjön Uttran.
2.2 HISTORISK TILLBAKABLICK PÅ MARKANVÄNDNINGEN
År 1860 hade järnvägen blivit färdigbyggd mellan Södertälje och Stockholm. På
häradskartan från 1901 ser man att Garnudden samt områdena i norr är markerade
som ett intakt och sammanhållet barrskogsområde. Vi den tiden sträckte sig
således skogen långt norr om järnvägen, där Salems centrum idag är beläget. Än
idag heter en av huvudvägarna norr om järnvägen Storskogsvägen vilket vittnar
om det stora skogsområdet som fanns här.
På häradskartan finns även dagens sumpskogsområde intill den uträtade Flatenån,
markerat. Vidare finns det mindre partier med öppen jordbruks- eller ängsmark
längst i öster, där ’Mölle dagvattendammar ligger. På häradskartan ser man också
att det finns ett litet parti med öppen mark utmed Flatenån.
Skogen vid Garnudden är för övrigt det enda skogsområdet som kommunen äger
och har ägt. Sedan slutet av 1970-talet har kommunen skött skogen enligt en
naturvårdsanpassad skogsbruksplan, där det övergripande målet har varit ett
”mångsyftesbruk med dominans för friluftsintressena”. Samtidigt har på detta
sätt ett reglerat ekonomiskogsbruk kunnat bedrivas. Detta skogsbruk har
naturligtvis till viss del påverkat skogens naturvärden negativt. Resultatet har
bland annat blivit att tillgången på äldre träd, död ved och lövträd idag är något
bristfällig.
Skogsområdena inom reservatsområdet har troligen, om man går långt tillbaka i
tiden, även använts för skogsbete. Spåren efter detta bete är idag inte så väl
synliga, men i vissa delar av skogen ser man tydliga spår av detta
markutnyttjande. På vissa ställen är skogen påtagligt öppen och har ett
förhållandevis stort inslag av lövträd (främst hassel, björk och asp) samt
flerskiktad (träd av olika ålder och höjd på samma plats). Detta vittnar om att
skogarna troligen aldrig varit kalavverkade, trots att skogsbruk bedrivits. Den
skogliga kontinuiteten är således mycket lång på platsen, även om kontinuiteten
på gamla träd och död ved delvis har brutits på senare år.
2. 3 BIOLOGISKA BEVARANDEVÄRDEN
I enlighet med reservatsbeslutet är de biologiska värdena kopplade främst till
områdets barrblandskogar och tallhällmarker. Men även sumpskogarna och
strandmiljöerna har stor betydelse för den biologiska mångfalden i området.
Området har som redan sagts en lång skoglig kontinuitet och utgjorde till mitten
av förra seklet en del av ett betydligt större skogsområde som även sträckte sig
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även norr om järnvägen. Detta är en av anledningarna till att området har hög
biologisk mångfald.
Reservatets viktigaste naturvärden är som sagts knutet till områdets
barrblandskogar, vilka dessutom här och var uppvisar tecken på närings- och
kalkrika förhållanden med rörligt markvatten. Detta kan man bland annat se
genom förekomster av en örtrik markflora och sällsynta växter såsom röd
skogslilja med flera arter. Den påtagligt rika förekomsten av hassel i området,
samt områdets svampflora med många rödlistade respektive skogliga signalarter
visar på en hög biologisk mångfald. Andra naturtyper av vikt för områdets
biologiska mångfald är naturligtvis också sumpskogarna i området samt
reservatets långa strandlinje med naturliga stränder intill sjön Uttran. Vattnet i
sjön hyser också stora naturvärden som hänger ihop med floran och faunan i hela
Uttran och som därför gör att naturreservatet hyser en mycket hög biologisk
mångfald.
Dominerande del av reservatet består av barrblandskogar. Delar av denna skog
bedöms ha sådana kvaliteter att den uppfyller kriterierna för att kunna kallas
västlig taiga (9010) enligt den naturtypsindelning som gjorts i samband med
Natura 2000-arbetet. Skogarna i reservatet har idag inte ett så kallat gynnsamt
bevarandetillstånd, då det bl.a. råder brist på död ved. Naturtypen innefattar även
hällmarkstallskog och mindre partier aspskog. Delar av barrblandskogen kan även
föras till naturtypen näringsrik granskog (9050). Dessa skogar domineras av örter
som blåsippa, smultron och skogsviol samt har ett stort inslag av hassel.
Skogarnas ålder och därmed naturtypernas naturvärde varierar i området. I
reservatets västra del finns utmed strandpromenaden ett bestånd äldre tallar, vilka
hyser höga naturvärden. Bland annat förekommer här en rödlistad och sällsynt
svampart, tallharticka, vilken endast har cirka 10 förekomster i landet (M.
Andersson). Även i övriga delar av reservatet, främst uppe på och i kanten av
hällmarkerna, finns det gamla tallar, flera med förekomst av den rödlistade
signalarten tallticka. Även den rödlistade motaggsvampen finns i dessa områden.
En påfallande grov, gammal tall växer vid stranden i reservatets östra del, cirka
300 m öster om scoutstugan. Insprängt i den tidigare brukade skogen finns även
äldre exemplar av gran, asp, hassel och sälg. Däremot hyser området bara en enda
större ek, vilken står i områdets västra del, strax öster om tennishallen, vid
ingången till ett bergrum. Eken har nylige frihuggits så att den nu får tillräckligt
med solljus och kan utvecklas för att bli en ek som kan hysa hög biologisk
mångfald.
I väster vid Flatenån samt längs delar av sjöstranden finns en till delar väl
utvecklad lövsumpskog (9080), med inblandning av gran. Sumpskogen kommer
på sikt utvecklas och åldras och därmed få nyckelbiotopskvaliteter över större
ytor med en ålder och struktur som bidrar till höga värden för växt- och djurliv.
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Redan idag har sumpskogen på vissa ställen nyckelbiotopskvaliteter med död ved
och där bland annat den rödlistade vedtrappmossan finns. Enligt häradskartan
från 1901 fanns det en sumpskog redan på den tiden. Sumpskogen fortsätter
västerut, utanför reservatet. Det är viktigt att man i framtida planering beaktar de
ekologiska sambanden mellan reservatet och sumpskogen strax utanför
naturreservatet, då sumpskogen sett ur ekologiskt perspektiv utgör en enhet.
Ett mindre parti yngre lövsumpskog finns även intill stranden söder om
dagvattendammarna i reservatets östra del. I norra delen av reservatet utmed
järnvägen finns också en mindre talldominerad mosse, med inslag av skvattram.

En gammal tall som fallit vid stranden. Även död ved i vattnet är positivt för den
biologiska mångfalden.
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Tab. 1 Redovisning av de olika markslagen och naturtyperna som förekommer i
naturreservatet samt vilka de prioriterade bevarandevärdena är.
Objektnamn
Skyddsform
Län
Kommun
Markslag och naturtyper (ha):
Skogsmark
- Västlig taiga (9010)
- Sumpskog (barr och löv)
- Granskog
- Tallskog
- Hällmarkstallskog/Berg i
dagen
- Barrblandskog
- Ungskog, planterat med gran
Dagvattenanläggning
Badplats, parkering, vägar,utegym m.m.
Vattenområde
TOTAL AREAL
Prioriterade bevarandevärden:
Markslag

Garnudden naturreservat
Naturreservat
Stockholms län
Salems Kommun

Naturtyper

Hällmarkstallskog, Barrblandskog,
Sumpskog

Strukturer

Död ved, grova äldre träd, Olikåldrig
naturskog med lövträdsinslag

Växt- och djursamhällen

Djur, svampar och växter som är
beroende av död ved och sådana som
finns i barrskogsmiljöer av
gammelskogstyp.

Arter

Motaggsvamp, Tallticka, Tallharticka,
Ullticka, Vedtrappmossa, Mindre
hackspett, Rödsyssla, och Granticka

Friluftsliv

Naturupplevelser, friluftsliv, bär- och
svampplockning, motion och bad.

62,4 ha

1,9 ha
1,6 ha
18,4 ha
84,3 ha
Skogsmark
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Vattenområden
Uttran är den största sjön i Tumbaåns delavrinningsområde och som sträcker sig
över tre kommuner. Botkyrka Salem och Södertälje. Uppströms sjön ligger
Glasbergasjön i Södertälje samt Dånviken (Södertälje och Salem) och sjön
Flaten i Salems kommun. Mellan Flaten och Uttran rinner Flatenån, vilken i
den del som ligger i reservatet är kraftigt uträtad, men trots detta har ett
naturvärde och viss grad av naturlighet. Uttran skiljs från den nedströms
belägna Utterkalven genom ett 40 meter brett och en meter djupt sund.

FAKTARUTA OM UTTRAN
Sjönr 61:102
Huvudavrinningsområde 61 Mälaren-Norrström
Höjd över havet 17,4 m
Yta 240 ha
Maxdjup 16,3 m
Medeldjup 6,4 m
Antal öar 5

Sjön har höga halter av närsalter och är påverkad av övergödning. Vid
provtagning av kvicksilver i gädda har måttligt höga halter uppmätts. Historiskt
har
Uttran påverkats av avloppsvatten från det tidigare reningsverket Mosshagen
samt bristfälligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar i Rönninge. Idag
påverkas sjön av dagvatten från Salem och Rönninge samt från vissa enskilda
avloppsanläggningar i Rönninge. . Dessutom påverkas den av läckage från jord
och skogsbruk. Dagvattendammar har anlagts i östra delen av reservatet i syfte att
minska belastningen av sjön.
Flatenån är ett litet uträtat vattendrag som rinner från sjön Flaten i Rönninge och
ut i Uttran, i reservatets västra del. Trots sin mänskliga påverkan är åns
stränder inom reservatet relativt naturliga, med en rik flora av vattenväxter
och andra växter i strandkanten. Bland annat växer här missne (Calla
palustris), vilket är en signalart för värdefulla strand- och sumpskogsmiljöer. Andra vanliga arter i Flatenån är till exempel svalting, gäddnate,
andmat m.fl.
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Prioriterade biologiska bevarandevärden och Natura-2000
Markslag: Skogsmark
Naturtyper (N2000 kod)
Reservatet är inte inventerat i detalj på förekomsten av naturtyperna enligt det
europeiska nätverket Natura 2000. Skötselplanen är inte specifikt anpassad för
skötsel av dessa naturtyper eftersom naturreservatet inte är ett så kallat Natura
2000 område som det beslutats om enligt miljöbalken. Det bedöms ändå vara av
värde att uppmärksamma förekomsten av sådana naturtyper om ingår i det
europeiska nätverket Natura 2000. Följande naturtyper bedöms finnas i
reservatet: Västlig taiga (9010), Näringsrik granskog (9050) och Lövsumpskog
(9080). Reservatets partier med dessa naturtyper är att betrakta som
restaureringsmarker, då de ännu inte når upp till kvaliteten vad gäller naturlighet,
ålder, död ved m.m.
Värdefulla ekologiska strukturer
Naturlig strand, gamla barrträd, död ved, bohål, torrakor, källflöde.
Växt- och djursamhällen
Arter kopplade till barr- och blandskogar med lång kontinuitet och inslag av
kalkhaltiga jordar samt arter som lever i sumpskogsmiljöer,
Skyddsvärda arter
Området är inte närmare inventerat vad gäller olika arter förutom när det gäller
kärlväxtfloran och i viss mån svamparna. I huvudsak bygger kunskapen om
områdets fauna och flora på observationer som gjorts av privatpersoner med
särskilt intresse för djur, växter eller svampar och som rapporterats på artportalen.
Konsultfirman Adoxa Naturvård gjorde på uppdrag av kommunen en
kärlväxtinventering i naturreservatet 2012 då cirka 260 arter noterades.
En lokal förekomst av röd skogslilja i reservatet var inte känd när reservatet
bildades. Lokalen har från och med 2016 lokaliserats mer exakt eftersom den
tidigare varit felmarkerad och ingår numera i floraväkteriet (en verksamhet som
bedrivs av en grupp inom föreningen ”Botaniska sällskapet i Stockholm”.
Reservatsskötseln inom de delar av området där arten förekommer måste ske med
mycket stor varsamhet och gärna i samråd med floraväkteriet.
Under 2016 avlyssnades vid ett tillfälle under sensommaren förekomsten av
fladdermöss i reservatet. De arter som då konstaterades var vattenfladdermus,
större brunfladdermus samt nordfladdermus.

9

Här nedan följer tabeller med särskilt intressanta och ovanliga arter, som
förekommer i naturreservatet, exempelvis signalarter (S) och rödlistade arter
inom respektive organismgrupp:
SVAMPAR
Svenskt
artnamn

Vetenskapligt
artnamn

Rödlistad

Signalart

Senast
observerad

Kandelabersvamp Artomyces
pyxidatus

NT

2009

Tallharticka

EN

2011

Koppartaggsvamp Sarcodon
lundellii

VU

2015

Granticka

Phellinus
chrysoloma

NT

2013

Tallticka

Phellinus pini

NT

2016

Svart taggsvamp

Phellodon niger

NT

2009

Ramaria largentii

Ramaria
largentii

VU

2008

Motaggsvamp

Sarcodon
squamosus

NT

2016

Rostspindling

Cortinarius
russus

VU

2015

Ullticka

NT
Phellinus
ferrugineofuscus

2016

Persiljespindling

Cortinarius
sulfurinus

NT

2006

Grangråticka

Boletopsis
leucomelaena

VU

2013

Svartöra

Auricularia
mesenterica

NT

2013

Blomkålsvamp

Sparassis crispa

Onnia triquetra

S

2016
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MOSSOR
Svenskt
artnamn

Vetenskapligt
artnamn

Rödlistad

Signalart

Senast
observerad

Vedtrappmossa

Anastrophyllum
hellerianum

NT

S

2016

Långflikmossa

Nowellia
curvifolia

S

2016

S

2016

Trubbfjädermossa Homalia
trichomanoides

LAVAR
Inte så mycket känt om denna organismgrupp. I området förekommer bl.a.
gammelgranslav som växter på gamla granar så som artnamnet anger.
Svenskt
artnamn

Vetenskapligt
artnamn

Glansfläck

Arthonia
spadicea

Rödlistad

Signalart

Senast
observerad

S

2016

KÄRLVÄXTER
I den kärlväxtinventering, som konsultföretaget Adoxa Naturvård gjorde i Garnuddens
naturreservat 2012 på uppdrag av Salems kommun, noterades sammantaget 265 taxa
(släkten, arter o underarter) varav 232 gräs och örter och 33 träd och buskar.
Följande står också att läsa i rapporten från den nämnda inventeringen: ”För att
bedöma naturvärden i skogliga miljöer används ofta skogsstyrelsens signalarter.
Dessa arter indikerar sannolik förekomst av sällsynta rödlistade arter och att skogen
har höga naturvärden. Flest signalarter återfinns i sumpskogen längst i väster.
Gullpudra däremot växer i sumpskogen i naturreservatets östra del, trolldruva i
lundartade områden liksom blåsippa som dock är spridd i fler delar av området.”

Svenskt
artnamn

Vetenskapligt
artnamn

Granbräken

Dryopteris
cristata
Cephalanthera
rubra

Kärrbräken

Rödlistad

Signalart

Senast
observerad

S

2012 (Adoxa)

S

2012 (Adoxa)
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Missne
Skärmstarr
Gullpudra
Svart trolldruva
Ormbär
Blåsippa
Skogsalm
Tibast
Lundelm
Röd skogslilja

Calla palustris
Carex remota
Chrysosplenium
alternifolium
Actaea spicata
Paris
quadrifolia
Hepatica
nobilis
VU
Ulmus glabra
Daphne
mezereum
Elymus caninus
Cephalanthera
rubra

S
S
S

2012 (Adoxa)
2012 (Adoxa)
2012 (Adoxa)

S
S

2012 (Adoxa)
2012 (Adoxa)

S

2012 (Adoxa)

S

2012 (Adoxa)
2016

S

2016

VU

2016

FÅGLAR
Svenskt
artnamn

Vetenskapligt
artnamn

Rödlistad

Signalart

Senast
observerad

Spillkråka

Dryocopus
martius

NT

2010

Kungsfågel

Regulus regulus

VU

2012

Sävsparv

Emberiza
schoeniclus

VU

2006

Gröngöling

Picus viridis

NT

2012

Gulsparv

Emberiza
citrinella

VU

2008

Stare

Sturnus vulgaris

VU

2003

Mindre
hackspett

Dendrocopos
minor

NT

2012

Silltrut

Larus fuscus

NT

2012

Tornseglare

Apus apus

NT

2008

Gråtrut

Larus
argentatus

VU

2008

12

(Sädgås)
sträckande

Anser fabalis

2005

DÄGGDJUR
I reservatet förekommer spår av bäver såsom gnag och fällda träd. Dessutom
finns en gammal bäverhydda vid stranden i västra delen av området. I tabellen
listas de tre fladdermusarterna som observerades genom ultraljudsdetektor
sommaren 2016. Ingen av däggdjursarterna i tabellen är rödlistade men kan ändå
vara intressanta att känna till att de finns i området. En mer noggrann inventering
av fladdermusfaunan i området skulle dock vara önskvärd.

Svenskt
artnamn

Vetenskapligt
artnamn

Rödlistad

Signalart

Bäver (hydda)
Vattenfladdermus
Större
brunfladdermus
Nordfladdermus

Senast
observerad
2016
2016
2016
2016

INSEKTER
Svenskt
artnamn

Vetenskapligt
artnamn

Rödlistad

Signalart

Senast
observerad

Almsnabbvinge

Satyrium walbum

NT

2016

Reliktbock

Nothorhina
muricata

NT

2016

Violettkantad
guldvinge

Lycaena
hippothoe

NT

2016

FISKAR
Fisken nissöga (Cobitis taenia) finns registrerad i Uttran. Det är en ovanlig fisk
som tidigare varit rödlistad och som finns upptagen på EU:s Art- och
Habitatdirektiv.
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KRÄFTDJUR
I Uttran fanns tidigare den rödlistade arten flodkräfta, men är nu borta sen
signalkräftan kommit till sjön och spritt kräftpesten.

2.4 VÄRDEN FÖR FRILUFTSLIVET OCH REKREATIONEN
Området har länge varit ett friluftsområde för Rönninge- och Salemsborna.
Badplatsen är den enda kommunala i kommunen.
Det finns stora bevarandevärden för friluftslivet eftersom det ligger relativt nära
tätorten Rönninge. Reservatets belägenhet intill sjön Uttran med en kommunal
badplats är av synnerligen stort värde. Vidare har man anlagt motionsspår och en
grusad gång/cykelled utmed stranden i väster vilket samtidigt innebär fina
naturupplevelser då man färdas fram utefter den leden. En anlagd grillplats med
naturbad finns dessutom i anslutning till denna gång- och cykelväg.
Reservatet, som enkelt kan nås med bil, cykel eller till fots från Salem och
Rönninge tätort, har stora rekreationsvärden. Garnuddens största värden för
friluftslivet är närheten till tätorten och områdets storlek samt att besökarna i
området har stora möjligheter till rika naturupplevelser. I områdets norra del
skapar järnvägen en viss störning i form av buller men inne i skogen samt mot
sjösidan där de flesta besökarna uppehåller sig, störs man inte av detta.
Förutom Möllebadet, som är kommens enda kommunala badplats, består
rekreationsvärdena i området främst av vackra promenad- och cykelvägar med
utblickar över Uttran. Här finns också möjligheter till rika naturupplevelser i
skogsområdena samt möjlighet att bada vid klippor och mindre stränder. Ett
elljusspår löper genom områdets västra delar och är väl utnyttjat. Kommunens
friskvårdsstig, Hälsans stig, är en belyst och grusad gång/cykelväg som följer
sjöstranden fram till Möllebadet. En annan gång- och cykelväg följer Flatenån i
områdets västra del. Utefter denna sträcka upplever man här under vårarna ofta en
intensiv grönska och fågelsång. De mindre stigarna i reservatet lockar till
promenader i ett kuperat skogslandskap där man här och var får utblickar över
vattnet.
Sjön Uttran används flitigt som bad- och fiskesjö samt av båtlivet. Vintertid
använd sjön för skridsko- och skidåkning. En bana plogas vintertid för att
underlätta för skridskoåkare. Möllebadet samt de naturliga badplatserna vid sjön
utgör självklara målpunkter för besökare under sommarhalvåret. Badvattenprover
tas regelbundet under sommartid vid Möllebadet i enlighet med
badvattenförordningen. För att få fiska i sjön krävs fiskekort. Dessa utfärdas av
Rönninge fiskevårdsområdes förening. Kortet gäller endast för rörliga
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fiskeredskap (t.ex. mete och spinnfiske) och således inte för kräftfiske eller med
nät.
2.5 KULTURHISTORISKA VÄRDEN
De kulturhistoriska värdena i reservatet är inte så många. Ett torp som heter
Garnudden låg i västra delen av reservatet där man fortfarande kan se vissa rester
efter torpet, dels i form av antydan till gamla åkerdiken och dels i form av buskar
och träd som sannolikt härrör från den tid torpet fanns här. Torpet byggdes under
1800-talet och revs i början av 1900-talet (Salemsboken). I nära anslutning finns
också en källa vars nedre del är stensatt och dess övre del är gjuten.
Lång tid tillbaka utnyttjades vissa delar av skogsområdena i naturreservatet för
bete vilket man kan utläsa av att det på vissa håll finns stort inslag av hassel m.m.

3 Källförteckning
Adoxa Naturvård. Kärlväxtinventering 2012
ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken , SLU
Uppsala
Artportalen. https://www.artportalen.se
BL Naturkonsult/Bo Ljungberg. 2016 Uppgifter från olika fältbesök i samband
med revideringen av naturreservatet.
Den tidigare skötselplanen för Garnuddens naturreservat. 2009 (Översiktlig
skötselplan Garnuddens naturreservat Salems kommun (tillhör beslut Dnr
2006/478 Salems kommun)
Signalarter - Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 2000
Skogsstyrelsen.
Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. 1997.
Naturvårdsverket
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PLANDEL
1. ANSVAR FÖR RESERVATSFÖRVALTNING
I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är
Salems kommun naturreservatsförvaltare och skall se till att medel för
förvaltningen avsätts. Reservatsbeslutet anger att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen (MSF) har ansvaret för reservatsförvaltningens
genomförande. Delar av skötseln vid Möllebadet regleras i avtal med
arrendator/hyresgäst.
För närvarande ansvarar parkförvaltningen vid (MSB) för de så kallade
utemiljöerna i Garnuddens naturreservat inklusive drift och underhåll av
elljusspåret, Möllebadet och rastplatsen (naturbad och grillplats) vid Garnudden.

2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR RESERVATETS SKÖTSEL
Målet med skötseln av naturreservatet ska vara att bevara och vårda ett tätortsnära
skogsområde för rekreation och naturupplevelser. Ett annat syfte är att skogsbruk
inte ska bedrivas i området så att de djur och växtarter som är beroende av en mer
olikåldrig och naturskogsanpassad skog kommer att gynnas.
Långsiktigt förväntas att nya sådana livsmiljöer kommer att utvecklas i området
eftersom det inte kommer att bedrivas skogsbruk i naturreservatet. Vissa
naturvårdande åtgärder kan därför behöva göras i skogen på begränsade ytor för
att uppnå de långsiktiga målen.
Vid konflikter mellan friluftslivet och naturvården ska naturvårdens intressen
överväga i skötselområdena 1, 2, 3, 4, 8 och 10. När det gäller skötselområdena 5,
6, 7, och 9 ska istället friluftslivets intressen överväga.

Målbild för reservatets biologiska värden
Målet är att reservatet ska ha höga biologiska värden främst knutna till områdets
barrblandskogar, tallhällmarker, sumpskogar och strandmiljöer.

Målbild för friluftslivet i reservatet
Målet är att reservatet ska hållas tillgängligt och attraktivt för alla besökare som
kommer till området. Många olika friluftslivsintressen skall tillgodoses inom
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naturreservatet antingen det gäller bad, motion, naturstudier, promenader, bäroch svampplockning, fiske, eller båtsport m.m.

Målbild för reservatets kulturhistoriska värden
Målet är att reservatets besökare ska ha förståelse för områdets historiska
markanvändning knutet till torpet Ganudden med dess betes- och slåttermarker.

3. ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR SKÖTSELN
Tidigare ”Översiktliga skötselplan Garnuddens naturreservat Salems kommun”
som tillhör beslut Dnr 2006/478 ersätts av denna skötselplan
Nedan beskrivs huvudsakligen skötseln vad gäller rekreation och friluftsliv för
hela reservatet. I vissa fall har engångsåtgärderna redan utförts. I en del fall
behövs kompletteringar. Under respektive skötselområde beskrivs eventuella mer
specifika skötselåtgärder.
Reservatsskyltar och övrig information
Sex informationsplatser där nya stora reservatsskyltar sätts upp i anslutning till
naturliga entréer och p-platser (se skötselplanekartan). Under respektive
skötselområde finns också beskrivet om specifika informationsåtgärder . Bl.a. bör
mindre reservatsskyltar sättas upp vid båtbryggorna, utegymmet samt vid
naturbadet samt vid de bägge andra grillplatserna.
Huvudentré:
 Två nya skyltar vid parkeringen intill Möllebadet. Ena skylten sätts upp
nära byggnaderna. Den andra, där cykelväg och motionsspår ansluter
till badplatsen, i västra kanten av parkeringen.
Övriga platser för informationsskyltar (se skötselplanekartan):
 Vid södra sidan av gångvägsbron över järnvägsspåret
Söderbyvägen/Orrstigen, där gångvägen kommer in i reservatet.
 Vid Möllevägen där stigen går upp i skogen några hundra meter väster
om Mölle dagvattendammar.
 Vid Garnuddsvägens slut där man kommer in i naturreservatet sydost
om tennishallen.
 Där gång- och cykelvägen ansluter till Garnuddsvägen längst i väster.
 Informationsskyltarna ska vara i A2 format med utformning och
information i enlighet med naturvårdsverkets riktlinjer. Skyltarna ska
anpassas i höjd och utseende till rullstolsbundna. De skall också vara
väl synliga där man ”går in” så att man inte missar och går förbi dessa.
 Slutligen bör en folder som informerar om naturreservatet natur- och
kulturvärden samt dess värde som strövområde tas fram.
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Framkomlighet i reservatet
 Vägvisning med avstånds angivelser till Möllebadet och Rönninge
station skall sättas upp vid reservatets informationsplatser samt vid
två stigkorsningar.
 Stigen mellan informationsplatsen i öster och Möllebadet ledmarkeras
enligt naturvårdsverkets rekommendationer.
Anordningar för friluftslivet och verksamheter
 Tre eldstäder iordningställs, se skötselplanekartan. Eldstäderna skall
vara utformade så att de smälter in i naturmiljön runt omkring. De
skall på klippor vara försedda med botten så att hällen skyddas från
skador. Vidare skall ved läggas ut vid dessa platser så att man inte
lockas att ta brännved från omgivande skog.
 Rastplats med bord och sittbänk skall finnas vid rastplatsen vid
Garnudden.

Löpande åtgärder för friluftsliv och rekreation
Med hänsyn till reservatets stora besöksantal, är det viktigt att se till att
framkomlighet, anordningar för allmänheten, information och skyltning fungerar.
I anslutning till de stigar, gång/cykelvägar och motionsspår (elljusspår) som finns
redovisade på naturreservatskartan (bil 1 till beslutet), får naturreservatsförvaltaren ta bort enstaka buskar och träd för att framkomligheten ska kunna säkras och
så att faror för fallande träd undanröjs. Nämnda skötselåtgärder måste naturligtvis
ske på ett sådant sätt att reservatets naturvärden inte skadas. Den befintliga
badplatsen vid Möllebadet, gång- och cykelvägarna fram till badplatsen
västerifrån samt motionsspåren och utegymmet är för övrigt sådana befintliga
anläggningar som bör kunna skötas på liknande sätt som tidigare.

Framkomlighet
 Ytskikten på områdets huvudnät av vägar, stigar och motionsspår skall
underhållas kontinuerligt.
 Närområdet, cirka 5 m, längs huvudnätet av bilvägar, G/C-vägar,
elljusspår/motionsspår, samt skogsstigar utritade på beslutskartan ska
vid behov slyröjas så att de utvalda träden blir grövre och skogen
glesare och så att stigarna upplevs säkra att använda. Exakta avstånd
kan variera utefter platsens förutsättningar.
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 Områdets mindre, omarkerade stigar underhålls inte alls. Nedfallna
träd som ligger direkt på de ovan nämnda stigarna, G/C-vägarna m.m.
ska om möjligt flyttas åt sidan, i annat fall kapas.

Information och skyltning
 Informationstavlor, målvägvisare och avståndsskyltar med ställningar
ska underhållas och hållas aktuella.

Anordningar för friluftslivet och verksamheter
 Rastplatsen och eldplatserna med omgivning ska städas underhållas
kontinuerligt. Ved skall läggas ut vid anvisade grillplatser.

Naturvårdande åtgärder/restaureringsåtgärder i skogsmarken
I princip tillåts röjningar och gallringar i skogsmarken endast i naturvårdande
syfte såsom de beskrivits under respektive skötselområde. Åtgärderna görs i dessa
fall för att gynna den biologiska mångfalden långsiktigt.
 Gallring av täta bestånd av ung gran mm i skötselområde 4 för att
skapa mer naturskogsartade bestånd som gynnar den biologiska
mångfalden - åtgärder som samtidigt ökar tillgängligheten.
 Planering och stämpling inför naturvårdande restaureringsarbeten bör
utföras av en expert med lång erfarenhet av naturvårdsarbete.
 Röjningarna/gallringarna bör i första hand utföras under vinter, tidig
vår eller höst. För att inte fågellivet skall störas bör röjningsarbeten
inte utföras mellan 1 mars och 15 juli . Dock är det lämpligt att röja
under senare delen av sommaren, då löven fortfarande sitter kvar på
lövslyet. På så sätt för man bort en del av näringen ur området och
minskar effekten av så kallad röjgödsling.
 Enar, askar, tallar, ekar, aplar och samtliga hålträd samt alla träd >60
cm i diameter är en del av karaktären och ska sparas vid röjning.
 Fågelholkar för småfågel, tornfalk, knipa och ugglor samt holkar för
fladdermöss kan med fördel sättas upp i reservatet. Skogsbryn,
strandzoner och sumpskogar är särskilt lämpliga miljöer för
holkuppsättning.
Inför röjningar och gallringar utmed elljusspår, Gång- cykelvägar samt de
skogsstigar som är redovisade på beslutskartan bör reservatsförvaltaren samråda
med kommunekologen innan arbetena utförs.
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Detta gäller naturligtvis också inför övriga naturvårdsåtgärder i skogen bl.a. för
att särskild hänsyn behöver tas till vissa känsliga arter, exempelvis där den röda
skogsliljan växer.

4. SKÖTSELOMRÅDEN MED BEVARANDEMÅL OCH
ÅTGÄRDER
Reservatet är indelat i 10 skötselområden (ibland uppdelat på flera geografiska
områden) och är redovisade på skötselplanekartan. Skötselområdenas
avgränsning utgår från den skötsel som ska genomföras i respektive
skötselområdestyp.
Följande skötselområden finns avgränsade på en bilagd skötselplanekara med den
numrering som här anges. Observera att de olika skötselområden inte alltid är
sammanhängande:
1: Naturskog, med motionsspår, gång/cykelväg och naturbad.
2: Naturskog, med skogsstigar.
3: Hällmarkstallskogar och bergimpediment
4: Röjningsskog med hänsynstagande till friluftsliv och långsiktig utveckling mot
naturskog.
5: Torpmiljö med viss skötsel och information
6: Kommunal badplats med bilparkering, kiosk, toalett- och
omklädningsbyggnader, samt gräsytor och badbryggor.
7: Övriga mark- och vattenområden, båtbryggor och redskap för
utomhusgymnastik.
8: Sumpskog.
9: Dagvattendammar
10: Vattenområde (sjön Uttran)
Skötselområde 1: Naturskog, med motionsspår, gång/cykelväg och naturbad. 26,9 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
 Död ved i olika former förekommer med minst 8 kubikmeter/hektar samt med minst 4 lågor
eller stående döda träd per hektar, beräknat över hela skötselområdet.
 Gång/cykelvägarna och motionsspåren hålls i gott skick och är säkra.
 Naturbadet med grillplats är välskött och inget skräp förekommer där.
 De som utnyttjar motionsspåren, gång/cykelvägarna eller de som vistas vid naturbadet med
grillplats är medvetna om att dessa platser ligger inom ett naturreservat med särskilda
föreskrifter.
Skötselåtgärder:
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Gång/cykelvägarna och motionsspåren underhålls kontinuerligt så att de är framkomliga
och att grus- eller barkunderlaget är i gott skick. När träd och buskar behöver tas bort i
omedelbar anslutning till dessa vägar och spår, måste detta ske med största hänsyn till
områdets naturvärden. I vissa fall behöver därför samråd ske med kommunekologen innan
sådana arbeten påbörjas.
Grillplatsen skall hållas i vårdat skick liksom naturbadet genom regelbunden tillsyn och
information om vad som gäller på platsen (reservatsföreskrifter med eventuella tillägg av
ordningsföreskrifter för platsen).
Inga åtgärder i övriga delar av skötselområdet (fri utveckling).
Gång- och cykelvägen hålls i gott skick och nytt grus läggs ut vid behov
Motionsspåren hålls i gott skick och nytt grus eller bark läggs ut vid behov.

Skötselområde 2: Naturskog, med skogsstigar. 17,8 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
 Död ved i olika former förekommer med minst 8 kubikmeter/hektar samt med minst 4 lågor
per hektar, beräknat över hela skötselområdet.
 Stigarna som syns på reservatskartan är framkomliga och besökare skall känna sig
välkomna att gå längs stigen som passerar scoutstugan.
 Scoutstugan är väl underhållen och besökare i reservatet skall känna sig bekväma att
passera på stigen framför stugan.
Skötselåtgärder:





Stigarna som syns på reservatskartan hålls kontinuerligt öppna vilket följs upp varje år. Om
lågor ligger över stigarna skall om möjligt lågorna flyttas åt sidan. Om det inte är för svårt
kan stigen dras om och ledas runt lågan. Som sista utväg får man såga upp en passage
genom lågan.
De nämnda stigarna bör markeras så att man hittar hur stigen går och vet vart den leder.
Inga åtgärder i övriga delar av skötselområdet (fri utveckling). Dock får delar av den
tidigare framröjda lövskogen i västra delen av skötselområdet, närmast Möllebadet, hållas
fri från granar som vandrar in i området. Detta för att gynna biologisk mångfald och
landskapsbild.

Skötselområde 3: Hällmarkstallskogar och bergimpediment. 7 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
 Död ved i olika former förekommer med minst 8 kubikmeter/hektar samt med minst 4 lågor
eller stående döda träd per hektar, beräknat över hela skötselområdet.
Skötselåtgärder:


Inga åtgärder i skötselområdet (fri utveckling).
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Skötselområde 4: Röjningsskog med hänsynstagande till friluftsliv och långsiktig utveckling
mot naturskog. 2 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
 Skogen är relativt lättframkomlig
 Skogen innehåller en blandning av såväl lövträd som barrträd i olika åldrar och med relativt
riklig förekomst av grövre död ved.
Skötselåtgärder:



Den täta ungskogen av gran röjs på ett sätt så att olika arter av barr- och lövträd gynnas.
Stigar röjs fram.

Skötselområde 5: Torpmiljö med viss skötsel och information. 0,1 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:



När rester från det gamla torpet kan utläsas i terrängen, genom det finns speciella
växter/träd eller andra lämningar som framträder tydligt för besökarna
Information finns om torpet i anslutning till resterna från det gamla torpet

Skötselåtgärder:



Försiktig framröjning av intressanta lämningar från torpet.
Underhåll av informationstavlan som finns på platsen och som beskriver torpets historia
m.m.

Skötselområde 6: Kommunal badplats med bilparkering, kiosk, toalett- och
omklädningsbyggnader, samt gräsytor och badbryggor. 1,4 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:



Att anläggningarna hålls i vårdat skick och inga befogade klagomål uppkommer gällande
detta.
Att anläggningarna sköts så att minst 90 % av gästerna är nöjda med badplatsen vilket mäts
genom enkätundersökningar i kommunen minst vart femte år.

Skötselåtgärder:



Gräsmarken klipps och övriga markytor och anläggningar underhålls så att badplatsen
blir attraktiv för besökare.
Vid skötseln av området skall stor hänsyn tas till omgivande naturmiljöer såväl på land
som i vattnet (föreskrifterna för naturreservat gäller naturligtvis).

Skötselområde 7: Övriga mark- och vattenområden, båtbryggor och plats för
utomhusgymnastik (utegym) med redskap . 0,2 ha
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Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
.
 Båtbryggorna är väl underhållna
 Utegymmet är väl underhållet och städat.
 De som utnyttjar anläggningarna har information om att anläggningarna ligger i ett
naturreservat med särskilda regler.

Skötselåtgärder:



Tillsyn sker kontinuerligt av anläggningarna och vägarna och städning sker vid behov.
En mindre reservatstavla bör sättas upp vid bägge dessa platser (båtbryggorna och
utegymmet).

Skötselområde 8: Sumpskog. 8,6 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
 När någon eller några av växtarterna gullpudra, missne och skärmstarr förekommer i
livskraftiga bestånd.
 När vedtrappmossa förekommer i livskraftiga bestånd på granlågor i sumpskogen.
 När kraftiga sockelbildningar finns bland alarna.
Skötselåtgärder:


Inga åtgärder i skötselområdet (fri utveckling).

Skötselområde 9: Dagvattendammar. 1,9 ha
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:



Gångvägarna kring dagvattendammarna är tillgängliga och hålls i gott skick.
Informationstavlor om dagvattenanläggningen och naturreservatet finns på platsen

Skötselåtgärder:



Kontinuerlig tillsyn och städning vid behov.
Uppföljningar sker enligt särskild kontrollplan för anläggningen så att man ser effekterna av
reningen.
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Mölle dagvattendammar i naturreservatets östra del.
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Skötselområde 10: Vattenområde (sjön Uttran). 18,4 ha
I tabellen nedan redovisas bl.a. några växtarter som noterats i samband med bedömningen av
sjöns ekologiska status och som länsstyrelsen rapporterat i artportalen.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:




När vattnet i sjön Uttran har en god ekologisk- respektive kemisk status enligt
Vattenmyndighetens uppföljningar.
När sjön är tjänlig för bad
När de vattenanknutna fåglarna fiskgjuse och storlom lyckas med häckningar i sjön .

Skötselåtgärder:


Uppföljningar av miljötillståndet i sjön bör ske regelbundet, exempelvis genom provfisken
och andra biologiska och kemiska provtagningar. Badvattenprover tas regelbundet enligt
särskilt program för Möllebadet.

Exempel på några vattenväxter som påträffats inom reservatet i Uttran enligt artportalen:
SVENSKT
VETENSKAPLIGT
RÖDLISTAD
ANMÄRKNING
RAPPORTÖR
ARTNAMN

NAMN

Axslinga

Myriophyllum
spicatum

Transektinvent. Länsstyrelsen
Ekol. status
2009

Hornsärv

Ceratophyllum
demersum
Persicaria
amphibia
Nuphar lutea

Transektinvent.
Ekol. status
Transektinvent.
Ekol. status
Transektinvent.
Ekol. status
Transektinvent.
Ekol. status
Transektinvent.
Ekol. status
Transektinvent.
Ekol. status
Noterad 2016

Vattenpilört
Gul näckros
Ålnate

Potamogeton
perfoliatus

Grovnate

Potamogeton
lucens
Elodea nuttallii

Smal
Vattenpest
Sjöranunkel

Ranunculus
lingua

Länsstyrelsen
2009
Länsstyrelsen
2009
Länsstyrelsen
2009
Länsstyrelsen
2009
Länsstyrelsen
2009
Länsstyrelsen
2009
Bo Ljungberg
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4. SAMMANFATTNING OCH PRIORITERING AV PLANERADE
SKÖTSELÅTGÄRDER
Skötselåtgärd

När

Var

Röjning av granar
Gränsmarkering
(kompletteringar)

2018
2018

Röjning stigar
Nya
Reservatsskyltar
Övrig information
Underhåll badplats

Årligen
2018

Skötselområde 4
Runt hela
reservatet, där
markering saknas.
Skötselområde 2
Vid entréer m.m.

År 2018
Kontinuerligt
sommartid
Underhåll G/C väg Kontinuerligt
Underhåll
Kontinuerligt
Motionspår
Underhåll bryggor Årligen
Underhåll grillplats Kontinuerligt
Underhåll
Kontinuerligt
Scoutstuga
Underhåll utegym Årligen
Uppföljning av
Skyltar och stigar
bevarandemål
varje år. Övriga
mål vart 5 år,
Underhåll
Kontinuerligt
gångvägar o
dammar

Prioritering
1
1

Finansiering

1
1

Reservatsanslag
Reservatsanslag

Skötselområde 1,5
Skötselområde 6

1
1

Reservatsanslag
Reservatsanslag

Skötselområde 1
Skötselområde 1

1
1

?
?

Skötselområde 7
Skötselområde 1
Skötselområde 2

1
1
1

?
Reservatsanslag
?

Skötselområde 7
Hela reservatet

2
1

?
Reservatsanslag

Skötselområde 9

1

?

Reservatsanslag
Reservatsanslag

5. REVIDERING OCH UPPFÖLJNING AV SKÖTSELPLANEN
Skötselplanen bör revideras efter cirka 10 år eller vid behov tidigare. Årligen bör
uppföljningar göras om hur åtgärder vidtagits och hur målen uppnåtts.

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

KS § 8

2018-02-05
1 av 1

6
KS/2018:14 - 000

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente med
anledning av tillsynskrav enligt tobakslagen avseende rökfria
miljöer
Socialnämnden ansvarar för tillsyn enligt tobakslagen och dess förordning, varav tillsyn av
rökfria miljöer utgör ett delmoment. De flesta kommuner i Sverige har dock lagt över
ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer på bygg-och miljönämnden, eller motsvarande. Detta
eftersom bygg-och miljönämnden i andra sammanhang redan bedriver tillsyn av berörda
lokaler (skolor, hälso-och sjukvårdslokaler, restauranger etc), vid t ex hälsoskydds-och
livsmedelsinspektioner.
Bygg-och miljönämnden föreslås nu överta ansvaret från socialnämnden, att bedriva tillsyn
av rökfria miljöer enligt SFS (1993:581) tobakslagen och SFS (2016:354) Tobaksförordningen.
Detta görs genom en ändring av bygg-och miljönämndens reglemente, antaget av
kommunfullmäktige den 28 april 2011 § 15 och reviderat den 18 maj 2015 § 27. Den
kommunala tillsynen som sker med stöd av tobakslagen, som omfattar rökfria miljöer, är
avgiftsbefriad (prop 2001/02:64).
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 12 december 2017.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

TJÄNSTESKRIVELSE

7

2018-02-02
Dnr KS/2018:9
1 av 1

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare
Kommunstyrelsen

Återtagande av kommunfullmäktige beslut om avsägelse
<BeslutsText>

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige återkallar kommunfullmäktiges beslut § 64/2017, beslutspunkt 1
gällande avsägelse av uppdrag i valnämnden.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2017 § 64 om avsägelser och fyllnadsval.
Kommunfullmäktige beviljar avsägelser enligt Kommunallagen 4 kap 6 §.
Den 1 december 2017 inkom en avsägelse från Bernd Priemer. I avsägelsen framgick det att
den förtroendevalda avsade sig som ersättare i socialnämnden, adjungerad i Salems
ishallsaktiebolag AB samt ledamot i valnämnden, se bilaga. Avsägelsen uppfyllde de
formella kraven på begäran om avsägelsen och har hanterats enligt rutin.
Kommunfullmäktige bordsla beslut om fyllnadsval.
Den 5 januari 2018 inkom ett föreläggande från förvaltningsrätten angående
laglighetsprövning enligt kommunallagen då Bernd Priemer har överklagat
kommunfullmäktiges beslut om avsägelser och fyllnadsval. I överklagandet framgår det att
uppdraget i valnämnden har skrivits in efter att Bernd Priemer har skrivit på. Med anledning
av detta föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunfullmäktige att återta beslut om
avsägelsen av uppdrag i valnämnden. </BeslutsText>

Mats Bergström
Tf kommundirektör

Linnea Edström
Kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-14
11 av 12
Kommunfullmäktige

KF § 64

Avsägelser och fyllnadsval
Följande avsägelse har inkommit:
Monika Mattisson (C} nämndeman i Södertälje Tingsrätt
Bernd Priemer (L) ersättare socialnämnden, vice ordförande val nämnden och adjungerad
Salems lshallsaktiebolag AB
Radhika Paulsson (KD) ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Raili Nilsson (C) ersättare socialnämnden
Fyllnadsval
Victoria Berglund (C} nämndeman i Södertälje Tingsrätt
Lennart Sjödel I (M) styrelseledamot i SRV Återvinning AB
Lina Mjörnheim (KD) ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Maria Zitting-Nilsson (C} ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
1.
2.

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna.
Kommunfullmäktige bordlägger valen till ersättare i socialnämnden, vice ordförande i
val nämnden och adjungerad i Salems lshallsaktiebolag AB efter Bernd Priemer (L).
3. Kommunfullmäktige väljer Victoria Berglund (C} till nämndeman i Södertälje Tingsrätt.
4. Kommunfullmäktige väljer Lennart Sjödell (M) till styrelseledamot i SRV Återvinning
AB.
5. Kommunfullmäktige väljer Lina Mjörnheim (KD) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
6. Kommunfullmäktige väljer Maria Zitting-Nilsson (C} till ersättare i socialnämnden.

Beslutsexpediering
Berörda nämnder
SRV Återvinning AB
Södertälje Tingsrätt
Salems lshallsaktiebolag AB
Lön

~Just. sign.

