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Kommunfullmäktige

Tid: Torsdagen den 13 juni 2019, kl. 19.00

Plats: Stora murgrönan, Salems centrum

Ärenden:

1 Ekonomiska ramar 2020-2022

2 Samverkan inom löneadministrationen mellan kommunerna Håbo, Trosa 
och Salem

3 Rättelse av plankarta, detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan 80-42

4 Svar på motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av 
Anders Klerkefors (R)

5 Svar på motion - Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)

6 Svar på motion - Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

7 Redovisning av obesvarade motioner 2019

8 Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

9 Reglemente för kommunala pensionärsrådet

10 Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda

11 Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun

12 Regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i Salems kommun

13 Avsägelser och fyllnadsval

14 Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Olle Glimvik (M) Linnea Edström
Ordförande Sekreterare

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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 52 KS/2019:204 - 042

Ekonomiska ramar 2020-2022
Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående 
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter.

(mnkr) 2020 2021 2022
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 7,8 5,2 -13,4

I förslaget till ramar, se bilaga 1 till tjänsteskrivelse, för budget- och planperioden 2020-2022 
bedöms kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 
“Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga åren 
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås delvis för år 2020 och 2021 samt 
beräknas i dagsläget inte nås för år 2022. Vanligt är att åren i slutet på ramperioden stärks 
(genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under pågående ramperiod och 
landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 maj 2019.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2020-2022 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse
daterad 2019-05-16.

2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden från
nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-16.

3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2020 och
planperioden 2021 - 2022 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att återkomma med två scenarios på
effektiviseringar, ett scenario på 1,3 procent och ett scenario på 2,0 procent till
höstens budgetberedning.

Yrkanden
Ankie Bosander (C) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2020-2022 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse
daterad 2019-05-16.

2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden från
nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad 2019-05-16.
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3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2020 och
planperioden 2021 - 2022 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att återkomma med två scenarios på
effektiviseringar, ett scenario på 1,3 procent och ett scenario på 2,0 procent till
höstens budgetberedning.

Deltar ej i beslut
Ledamöterna för Socialdemokraterna och Anders Klerkefors (R) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Anders Klerkefors (R) medges lämna en protokollsanteckning, se bilaga 2.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2020-2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden

2020-2022 enligt upprättat förslag till resultaträkning, bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
daterad 2019-05-16.

2. Kommunfullmäktige antar planeringsunderlag för investeringar för yttranden
från nämnderna i budgetprocessen, bilaga 2 till tjänsteskrivelse daterad
2019-05-16.

3. Kommunfullmäktige fastställer direktiv för budgetarbetet inför 2020 och
planperioden 2021 - 2022 avseende såväl drift- som investeringsmedel enligt
föreliggande tjänsteskrivelse.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att återkomma med två scenarios på 
effektiviseringar, ett scenario på 1,3 procent och ett scenario på 2,0 procent till
höstens budgetberedning.

Sammanfattning av ärendet 

Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående 
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter.  

(mnkr) 2020 2021 2022 
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 7,8 5,2 -13,4

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2020-2022 bedöms 
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems 
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga åren 
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås delvis för år 2020 och 2021 samt 
beräknas i dagsläget inte nås för år 2022. Vanligt är att åren i slutet på ramperioden 
stärks (genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under pågående 
ramperiod och landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi. 

Inledning 
SKL:s cirkulär 19:21 daterat 20190502 ligger till grund för ekonomienhetens beräkningar 
över kommunens skatte- och bidragsintäkter för 2020-2022. Ramberedningen bedömer 
att eventuella effekter av riksdagsbeslut om vårbudgeten är, för Salems Kommun, mycket 
begränsade. I beräkningarna har också hänsyn tagits till en uppdaterad 
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befolkningsprognos för kommunen. Befolkningsprognosen baseras i sin tur på det 
bostadsbyggande kommunen planerar för med stöd av beslutad översiktsplan.  

Sveriges ekonomiska utveckling 
Källa: SKL april, maj 2019 

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms 
falla till låga 1,4 % både 2019 och 2020, från 2,4 % 2018. Den långa perioden av stigande 
sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Vändpunkten kommer under år 2019, 
men syns inte i siffrorna förrän 2020. Den bedömda konjunkturavmattningen går 
långsamt och slår igenom med fördröjning på arbetsmarknaden.  
Prognoserna visar också lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. På flera håll 
syns dämpade tillväxtutsikter, inte minst i Tyskland där endast en blygsam BNP-ökning 
visas, vilket får stor betydelse för den europeiska ekonomin. Huvudförklaringen till den 
låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 är en svag inhemsk efterfrågan. Sjunkande 
bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet 
är det som framförallt står för dämpningen.  
År 2021 och 2022 antas ett balanserat resursutnyttjande - sysselsättning och arbetslöshet 
bestäms då utifrån att befolkningen och arbetsmarknaden befinner sig i balans 

Kommunsektorns ekonomiska utveckling 
Källa: SKL april, maj 2019 

Den starka ekonomiska tillväxten har under några år bidragit till ett växande 
skatteunderlag. Nu planar tillväxttakten successivt ut och ökningen av antal arbetade 
timmar upphör. Detta medför att skatteunderlaget framledes inte kommer att växa i 
samma takt som tidigare år. 
Sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt bara till 
en mindre del av stigande löneökningstakt. Prognosen för nästa år är att 
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högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare sysselsättningsutveckling och en 
minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på skatteunderlaget motverkas av att 
lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar samtidigt som 
grundavdragen endast ökar svagt 

Jämfört med den prognos som presenterades i februari har SKL reviderat upp 
skatteunderlagets ökningstakt 2019-2020, men justerat ner utvecklingen 2021-2022 
(tabell 2). Ny statistik visar att utvecklingen på arbetsmarknaden under slutet av 2018 var 
starkare än vad som fanns med i februari-prognosen. Det innebär att 2019 startar på en 
högre sysselsättningsnivå än den förra bedömningen och har bidragit till en ljusare syn på 
sysselsättningen den närmaste tiden.  

Kommunsektorns investeringsbehov 
Källa: SKL, maj 2019 

Kommunkoncernernas investeringsvolymer år 2018 uppgick till 72 miljarder kronor, en 
ökning med 14 procent från år 2017. År 2017 var ökningen 20 procent, det vill säga två år 
med stora ökningar. År 2010 var investeringarnas andel av skatter och bidrag 8,6 procent, 
år 2018 hade andelen ökat till 12,8 procent. Investeringarna förväntas fortsätta öka 
kraftigt enligt budget och plan, men de brukar aldrig bli så höga som budgeterat.  

Finansiering av investeringar kan ske genom positiva årsresultat, avskrivningar, 
försäljning  av anläggningstillgångar, avsättningar och extern upplåning. SKL:s kalkyler 
visar på att gapet mellan finansiering genom eget resultat och avskrivningar i förhållande 
till finansieringsbehovet ökar alltmer för Sverige kommuner. Därmed kommer en allt 
större andel av investeringarna att behöva finansieras genom upplåning eller försäljning 
av anläggningstillgångar.  

Prognostiserade skatter och bidrag 2020 - 2022 för Salems kommun 
I prognosen ingår den befolkningsökning som prognostiserats för kommunen. Skatter och 
bidrag beräknas på den befolkning kommunen förväntas ha den 1 november året innan 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-05-16 
Dnr KS/2019: 

4 av 8 

budget-/planåren. 

För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas 
följande exempel: 

Känslighetsanalys 2020 2021 2022 
Antal invånare den 1 november året före 
verksamhetsåret; 33 % lägre befolkningsökning varje 
enskilt år 

16 907 17 105 17 190 

Differens mnkr (intäkt minskning) -3,5 -3,7 -0,6

Ramberäkningar för åren 2020 - 2022 - Driftbudget 
I ramarna för åren 2020-2022 har hänsyn enbart tagits till konsekvenser av: 

● Ny lagstiftning
● Volymökningar/minskningar
● Helårseffekter av tidigare fattade beslut

Efter beredning av ramarna med den politiska majoriteten föreslås nedanstående 
resultatnivåer. Tabellen nedan innehåller bara ramposter. 

(mnkr) 2020 2021 2022 
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 7,8 5,2 -13,4
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I ram för socialnämnden har bl a tagits höjd för ökad verksamhet inom området för 
personer med funktionsnedsättning , ekonomiskt bistånd, ökat antal personer med 
hemtjänst samt för fler platser för äldre med särskilt boende. Inom ram för barn- och 
utbildningsnämnden ser vi framför allt ett utökat antal platser inom de olika 
verksamheterna under ramperioden. 

Kompensation för löne- och prisökningar 
I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2 procent och arvodesökningar med 
ökning motsvarande inkomstbasbeloppets utveckling per år. Däremot har ingen 
kompensation för prisökningar tillförts ramarna förutom avtalade prisindexeringarna. 

Effektiviseringsarbete  
För år 2020 har i ramarna lagts in ett effektiviseringskrav på 1,3 procent för samtliga 
nämnder förutom Kultur- och fritidsnämnd och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. För 
år 2021 ligger ytterligare effektivisering utlagd för att målet på ett resultat på 0,5 procent 
av skatter och bidrag ska uppnås för kommunen som helhet.  
Respektive nämnd skall till höstens budgetberedning återkomma med två scenarios på 
effektiviseringar. Ett scenario på en effektivisering på 1,3 procent och ett scenario på en 
effektivisering på 2,0 procent.  

Planeringsunderlag för investeringar åren 2020-2022 
I beredningen har särskild beaktats kommande investeringsbehov avseende 
verksamhetslokaler för förskola och skola. Behoven är beräknade med 
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan som grund. 
Investeringarna uppgår till betydande belopp och ställer krav på prioritering för att inte 
kraftigt överstiga det lånebelopp per invånare kommunen har som vägledning vid beslut 
om investeringsnivå. 

Ramförslag och direktiv för fortsatt budgetarbete 

Driftmedel 
I bilaga 1 redovisas förslag till ramar för budget- och planperioden 2020-2022. 

Ramförslaget innefattar omfattande kostnadsökningar för kommunen: 

● Såväl äldre som barn och unga ökar i antal. Med föreliggande befolkningsprognos 
som grund har volymökningar inom kommunens kärnverksamheter beaktats.

● Uppräkning för kommande lönerörelsen har beaktats med 2% per år.
● Kostnader kopplade till ingångna avtal har uppräknas med index (KPI eller

liknande).
● Kostnadsökningar kopplade till nyanlända, primärt inom Socialnämndens

verksamheter, har beaktats.
● Kommunens kostnader för avskrivningar stiger i takt med att en ökande

befolkning driver ökade behov av investeringar i infrastruktur och
verksamhetslokaler.
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● Kostnaderna för pensionsåtaganden ökar i takt med att kommunen närmar sig
puckeln för de ålderskategorier anställda som har pensionsanspråk som enligt
gällande regler ej är skuldförda utan kostnadsförs i takt med utbetalningar samt
flera anställda överskrider gränsen för att få förmånsbestämd ålderspension .

Sammantaget medför det att kommunen mycket nogsamt måste pröva och prioritera 
varje potentiell kostnadsökning, inklusive de ovan nämnda sådana. Det fortsatta 
budgetarbetet kommer att ske med stor återhållsamhet på vad avser andra 
kostnadsökningar än av ovan nämnd karaktär. 

De fastställda ramarna och kommunens gällande övergripande mål är styrande för det 
fortsatta budgetarbetet. Varje nämnd ska se över sina mål som utgår från de 
övergripande målen och precisera/bryta ner dessa för den egna verksamheten. För 
måluppföljningen anges de indikatorer som ska tillämpas. 

Förändringar av delar av verksamheten i respektive nämnd och dess förvaltnings 
ansvarsområde ska pga det ekonomiska läget finansieras inom den för 
nämnden/förvaltningen angivna ramen. Innebär förändringarna kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar i form av satsningar, kvalitetsförbättringar, utökad verksamhet eller 
annat, ska detta finansieras genom omprioriteringar inom nämndens ansvarsområde. Det
innebär att varje kostnadsökning eller intäktsminskning i någon eller några av nämndens 
verksamhetsområden ska motsvaras av en kostnadsminskning eller intäktsökning så att 
full finansiering av förändringen säkerställs och ryms inom nämndens/förvaltningens 
totala ram. Motiven för och konsekvenserna av såväl utökad och/eller upprioriterad som 
minskad och/eller nedprioriterad verksamhet ska anges i respektive nämnds/förvaltnings 
budget.  

Det kan konstateras att det ekonomiska utrymmet för ambitionsökningar utöver tilldelad 
ram är noll. Nämnden kan vid extraordinära fall  välja att beskriva konsekvenserna av 
uteblivna extra budgetmedel för poster som anses av mycket stor vikt för verksamheten 
men likväl inte kan finansieras genom omprioritering inom given rambudget. Det kan 
påräknas att utöver ram tillkommande kostnadsökningar kan leda till motsvarande krav 
på effektiviseringar. 

Detta innebär att ingen nämnds-/förvaltningsbudget får överskrida givna ramar och att 
inga äskanden utöver ovan nämnda ram ska tas upp i kommande budgetförslag.  

Investeringar 
Ett planeringsunderlag för investeringar har tagits fram under ramberedningen. 
Planeringsunderlaget innefattar en investeringsvolym som beräkningsmässigt ger en 
låneskuld per invånare om 25 200 kr vid utgången av ramperioden. Detta ska ställas i 
relation till övergripande mål nr 9 där det anges som indikator att långfristiga skulder per 
invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års länssnitt. Länssnittet uppgick år 
2018 till 25 700 kr per invånare och vi kan därmed notera att kommunens låneskuld vid 
utgången av ramperioden sannolikt kommer ligga så att kommunens mål kommer att 
uppnås. 
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I planeringsunderlaget redovisas investeringarna, beslutade budget år 2020-2022, 
uppdelad per nämnd/förvaltning och verksamhet. 

I den mån ytterligare investeringar, eller investeringar till högre belopp än de som anges i 
ramarna, bedöms som synnerligen angelägna och/eller oundgängliga kan ytterligare 
investeringsmedel äskas till budgetberedningen.  

I den mån sådana äskanden framställs kan de komma att prövas i budgetberedningen. 
Indikativt kan konstateras att kommunens låneskuld i och med planerad utbyggnad av 
förskole- och skolkapacitet kommer att stiga relativt kraftigt och övriga investeringar 
kommer därför att prövas med stor restriktivitet.  

Eventuella sådana äskanden från respektive nämnd/förvaltning ska rangordnas i 
prioritetsordning, innan de överlämnas till kommundirektören som i samråd med 
kommunledningsgruppen (KLG) bereder och rangordnar dessa äskanden inför 
budgetberedningen. 

Bland de större investeringarna märks en grundskola som planeras att byggas i 
Fågelsången under planeringsperioden. De preliminära kalkylerna omfattar för 
planeringsperioden 280,6 miljoner kronor inklusive skolidrottshall, skolgård, 
anslutningsväg mm. Totalt omfattar projektet 407,8 miljoner kronor under perioden 
2018-2021.  

Planeringsunderlaget för investeringar återfinns i bilaga 2. 

God ekonomisk hushållning 
Salems kommun har två finansiella mål för god ekonomisk hushållning, vilka är 
vägledande i kommunens ram- och budgetprocess: 

Övergripande mål 8 - “Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
Södertörn”.  
Målet följs upp med indikatorn skattesats. 
För grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet. 

I förslaget till ramar för budget- och planperioden bedöms kommunen uppnå mål 8 åren 
2020 - 2022 eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Den är för närvarande 
19,67 jämfört med Södertörnskommunernas genomsnitt på 19,91 år 2019. 

Det andra övergripande finansiella målet är följande: 
Övergripande mål 9 - “Salems kommun ska ha en stabil ekonomi”. 
Målet följs upp med två indikatorer: 
1. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i % av skatter och bidrag (viktning
60 %).
För grönt värde: resultat uppgående till 1 % eller högre. Indikatorn väntas nås drygt 0,5%
år 2020-2021, vilket motsvarar gult och att indikatormålet delvis att uppnås. Resultatet
för år 2022 visar på nivå indikatorvärde för rött och indikatormålet uppnås ej.
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2. Långfristiga skulder per invånare (viktning 40 %).
För grönt värdet: lika med eller lägre än föregående års länssnitt. Indikatorn förväntas
kunna uppnås.

Mål 9 förväntas motsvara gul nivå, vilket innebär att målet delvis uppnås för år 
2020-2022.  

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Bilaga 

1. Resultaträkning år 2020-2022
2. Planeringsunderlag investeringar år 2020-2022
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 Kommunstyrelsen 

 

KS § 55 KS/2019:120 - 106 

Samverkan inom löneadministrationen mellan kommunerna 
Håbo, Trosa och Salem 

Personalsituationen vid lönefunktionen i Salems kommun upprätthålls av ett fåtal personer 
och blir därmed mycket sårbar med avseende på kontinuitet. Tillika står enheten inför en 
tidskrävande och kostsamt projekt (ca 3 mnkr) avseende nödvändigt byte av lönesystem. 

Kommunstyrelseförvaltningen söker därför en alternativ lösning i form av samarbete med 
andra kommuner där sårbarheten väsentligen minskar och där drift- och personalkostnader 
delas mellan flera parter. Kommunstyrelseförvaltningen förordar ett samarbete med Håbo 
kommun och Trosa kommun. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 14 mars 2019. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa och
Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den 1
januari 2020.

2. Kommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna förslag till
samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete.

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma
lönenämnden.

Yrkanden 
Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa och
Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den 1
januari 2020.

2. Kommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna förslag till
samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete.

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma
lönenämnden.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Samverkan inom löneadministrationen mellan 
kommunerna Håbo, Trosa och Salem 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bilda en gemensam lönenämnd för Håbo, Trosa
och Salems kommuner, med Håbo kommun som värdkommun, från och med den 
1 januari 2020.

2. Kommunfullmäktige godkänner och uppdrar kommundirektören att teckna
förslag till samverkansavtal om gemensam löneadministrativt samarbete.

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för den gemensamma
lönenämnden.

Sammanfattning 

Personalsituationen vid lönefunktionen i Salems kommun upprätthålls av ett fåtal 
personer och blir därmed mycket sårbar med avseende på kontinuitet. Tillika står 
enheten inför en tidskrävande och kostsamt projekt (ca 3 mnkr) avseende nödvändigt 
byte av lönesystem. 
Kommunstyrelseförvaltningen söker därför en alternativ lösning i form av samarbete 
med andra kommuner där sårbarheten väsentligen minskar och där drift- och 
personalkostnader delas mellan flera parter. Kommunstyrelseförvaltningen förordar ett 
samarbete med Håbo kommun och Trosa kommun. 

Ärendet 
I det följande ges en bakgrundsbeskrivning som redogör för kommunens nuläge, visas 
exempel på alternativ lösning samt beskriver vad den skulle innebära för Salems 
kommun. 

Bakgrund 
Kommunens lönefunktion består idag av 2,65 tjänster. Därutöver har en HR-konsult av 
nödvändighet fått agera back up, arbetsledare, systemansvarig och kvalitetssäkrare. 
Personalsituationen vid lönefunktionen i Salems kommun är alltså mycket sårbar med 
avseende på närvaro och upprätthållande av nödvändig kompetens. Vikarier är svårt att 
få tag på och personalplaneringen är därmed svår att få ihop. Lönefunktionens leverans, 
en punktlig och korrekt löneutbetalning, är mycket viktig för kommunen och får inte 
fallera. 
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Kommunens avtal med nuvarande leverantör av lönesystem går snart ut och kommunen 
är skyldig att gå ut i en ny upphandling av lönesystem. Oavsett om upphandlingen 
resulterar i ett system från befintlig- eller ny leverantör kommer projektet att vara 
omfattande, tidskrävande och kostnaderna betydande. Kommunen har för detta 
budgeterat ett investeringsbelopp om 3 mnkr. 

Kombinationen av sårbarhet och kommande stora investeringskostnader har gjort att 
kommunstyrelseförvaltningen sökt efter alternativa lösningar. Lösningar som skapar 
bättre kontinuitet och på sikt blir mer kostnadseffektiva. I det följande presenteras en 
möjlighet till samarbete med andra kommuner kring denna funktion. 

Samarbete med andra kommuner 
Som ett alternativ till att förstärka personalförsörjningen och genomföra stora IT-projekt 
har kommunstyrelseförvaltningen sonderat om kommunen kan samverka med andra 
kommuner kring lönefunktionen. I förstone har kommunen sökt efter samarbetspartners 
som arbetar med ett IT-stöd för lönefunktionen som liknar vår befintliga. Detta då det 
väsentligen underlättar en konvertering av lönedata till en ny miljö och att 
arbetsprocessen (tidsrapportering, schemaläggning, etc) för våra medarbetare då också 
blir likartad den vi har nu. 

Vid sonderingen har uppmärksammats att Håbo kommun  och Trosa kommun använder 
samma lönesystem som Salems kommun och att de samverkar i löneadministrationen. I 
det följande beskrivs deras samarbetsformer och därefter följer en beskrivning av vad ett 
deltagande i det samarbetet skulle innebära för Salems kommun 

År 2005 bildade Håbo och Trosa kommuner en gemensam lönenämnd med anledning av 
dåvarande personalförsörjnings situation i Trosa. Resultatet blev att Håbo kommun kom 
att ansvara för Trosa kommuns löneadministration. Lönenämnden med reglemente samt 
ett kompletterande samverkansavtal har gett båda kommunerna likvärdigt inflytande 
över kostnader och utvecklingsfrågor. Återkommande utvärderingar har visat att båda 
kommunerna varit mycket nöjda med utfallet och priset per lönespecifikation har aldrig 
behövt höjas under dessa drygt tretton år samarbetet varat. 

Lönenämnden för Håbo/Trosa kommuner har i protokollfört sammanträde uttalat att 
nämnden verkar för  att införliva fler kommuner i det aktuella samarbetet i syfte att 
uppnå ytterligare stordriftsfördelar och kostnadseffektivitet. 

Konkretisering av ett samarbete med Håbo och Trosa kommuner 
Salems kommun har idag samma lönesystem/ systemleverantör, (e-Companion/Evry) 
som Håbo kommun, ett ändamålsenligt HR-system som tjänat kommunen väl. Håbo äger 
sedan länge licens till samma system varför återkommande upphandlingar är obehövliga. 
Kommunallagens stöd för kommunala samarbeten möjliggör tillika att Salems kommun 
kan ingå samarbete med andra kommuner utan upphandlingsförfarande. 
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Teknikrelaterade frågor: 
Ett löneadministrativt samarbete med Håbo och Trosa kommuner skulle medföra att 
vissa tekniska aktiviteter/förutsättningar behöver komma på plats: 

● en engångsaktivitet avseende  migrering av lönerelaterad data ska ske från
Salems lönesystem till servrar i Håbo. Detta genomförs snarast möjligt (med
tanke på sårbarhetsaspekten)  under 2019. Leverantör är kontaktad i frågan och
uppgiften bedöms görlig i sin omfattning.

● tekniska krav för att föra datatransport över Internet av känslig
personinformation är bland annat att denna typ av data inte får transporteras i
öppna nätverk och vara okrypterade.Salems kommun och Håbo kommun har
efter samråd konstaterat att transporten av data kan ske i så kallad tunnling, där
särskild transportyta via VPN upprättas enkom för trafiken mellan Salem och
Håbo. Denna lösning bedöms vara tillfylles mot rådande datalagstiftning, såsom
GDPR. Dock bör tilläggas att denna överföringsmetod ännu inte är prövad i
domstol gentemot lagstiftningen och kan komma att behöva omprövas om annat
beslut fattas efter eventuell prövning av tillsynsmyndighet.

Organisatoriska och personalrelaterade frågor: 
En transformering till gemensam lönefunktion bedöms organisatoriskt och 
personalmässigt hanteras enligt följande: 

● Löneadministration för samtliga tre kommuner ska efter transformeringen
hanteras i Håbo kommun. De har en stabil personalsituation och drygt tretton års 
vana av att hantera Trosa kommuns löneadministration. Salems och Trosa
kommuner debiteras en gemensamt budgeterat kostnad per lönespecifikation.
Nuvarande personal i Salem kommer att kunna erbjudas fortsatt anställning i
Håbo kommun. I det fall någon löneadministratör skulle säga upp sig sker
nyrekrytering av Håbo kommun.

● För detta ändamål skapas en kommungemensam organisation. Detta genom
bildande av gemensam lönenämnd, framtagande av ett  gemensamt reglemente
för lönenämnden samt ett tillhörande samverkansavtal med Håbo kommun om
löneadministrativt samarbete.

Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att Salems kommun ingår samarbete på 
så sätt som ovan beskrivits. 

Finansiering 

Salems kommun har att beakta vilka driftskostnader  och investeringsbehov som 
uppkommer i samband med ett samarbete - att ställas i jämförelse med dagens 
kostnader. 
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Driftskostnader 
I det fall Håbo kommun  tar över ytterligare en kommuns löneadministration räknar 
lönenämnden med att behålla nuvarande kostnad per lönespecifikation på 120 kr under 
2020. Därefter kan man ta ställning till eventuell ytterligare sänkning av kostnaden. 
Salems kommun har idag en kostnad per lönespecifikation på 119 kr vid beräkning 
baserad på direkt personal och IT system. Adderas kostnaden för en halvtid HR-person, 
som av nöden tvungen behöver stötta enhetens arbete men egentligen borde ägna sig åt 
andra HR aktiviteter (rekrytering, chefsstöd etc), uppgår den faktiska kostnaden till 139 kr 
per lönespecifikation. 

Kommunstyrelseförvaltningens ambition är i förstone att uppnå en kostnadsneutral 
lösning m.a.p. driftskostnaderna  - och samtidigt använda vår HR person till det den 
ursprungligen var budgeterad för. Detta innebär att vi föreslår en oförändrad 
driftsbudget för personalenhetens HR verksamhet och löneadministration också efter 
samgåendet. 

Investeringar 
Vid ett samgående uppstår en engångskostnad för migrering av data. Den beräknas enligt 
specificerad offert uppgå till 500 tkr. Därutöver tillkommer en engångskostnad för 
upprättande av en kommunikationsyta, en s.k. VPN-uppkoppling. Enligt 
leverantörsuppgift uppgår den engångskostnaden till 25 tkr. Detta ska jämföras med en 
beräknad och budgeterad investeringskostnad för nytt lönesystem om ca 3 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer det mer ekonomiskt fördelaktigt, mindre riskfyllt 
och mer långsiktigt hållbart att investera i de engångskostnader som uppkommer i 
samband med en övergång till samarbete i stället för att genomföra budgeterade 
investeringar på egen hand. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Ulf Haraldsson 
HR-chef  



SAMVERKANSAVTAL 

Håbo, Trosa och Salems kommuner bildar den 1 januari 2020 en gemensam lönenämnd. 

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns 
organisation. 

1§ Uppgifter mm 

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Håbo, Trosa och 
Salems kommuner. Nämnden svarar också för gemensam upphandling av pensionsadministration. 

Lönenämnden svarar för: 

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion i Håbo kommun
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och

förtroendevalda i Håbo, Trosa och Salems kommuner.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av externa lönefiler till lönesystemet,

bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt exportfil till
respektive kommuns ekonomiavdelning för bokföring

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för: 

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som
överenskommes.

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
- Att informera de andra kommunerna om förändringar i respektive verksamhet som kan

komma att påverka löneadministrationen.

2§ Administration 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens 
beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 

3§ Äganderätt till egendom mm 

För lönenämndens verksamhet ska Håbo kommun äga fast och lös egendom som nämnden behöver 
för att utföra sitt uppdrag. Kommunstyrelsen i Håbo kommun är anställningsmyndighet för den 
personal som arbetar inom lönenämndens verksamhetsområde. 

4§ Försäkring 

Håbo kommun ansvarar för att den egendom som kommunen äger och som används för 
lönenämndens verksamhet försäkras. 
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5§ Kostnadsfördelning mm 

Budget 

Lönenämnden ska i februari, året före det aktuella budgetåret, redovisa budgetförslag till nämnden 
fördelat mellan de tre kommunerna utifrån en prognos över antalet utbetalda löner och priser som 
redovisas nedan under kostnadsfördelning. 

Samråd med Salems och Trosa kommuner ska ske senast under mars månad före det aktuella 
budgetåret. Håbo kommun ska senast under november månad samma år fastställa budgeten för 
lönenämnden. 

Kostnadsfördelning 

Håbo kommun ansvarar för att lönenämndens kostnader står i överensstämmelse med budgeten 
2020. 

Salems kommun ersätter Håbo kommun med 120 kr per utbetald lön och månad 2020. År 2021 
beräknas kostnadsfördelning ske utifrån de faktiska antal löner mellan kommunerna. 

Avviker antalet löner väsentligt mellan kommunerna ska detta regleras vid bokslutet. 

Revidering ska göras årsvis under avtalsperioden, därför ska det totala priset för Salems och Trosa 
kommuner göras årligen. 

Salems och Trosa kommuner ersätter Håbo kommun månadsvis i efterskott, baserat på antalet 
utbetalda löner respektive månad. 

Skulle oförutsedda kostnader uppstå under året, exempelvis driftstörningar i systemet som kräver 
inköp av konsultinsatser, ska kostnadsfördelningen mellan kommunerna lösas i samförstånd. 

6§ Insyn i förvaltningen 

Salems och Trosa kommuner ska ha rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna i 
samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är. 

 7§ Mandatperiod 

Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna. 

Den första mandatperioden kommer att vara 1 januari  2020  fram till den 1 januari efter det att 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Därefter är mandatperioden fyra år från 
den 1 januari efter allmänna val hållits till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens 
verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens 
utgång. 

8§ Sammansättning 

Nämnden ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare som utses av respektive kommun. 

Parterna är överens om att posten som ordförande ska innehas av ledamoten från Håbo kommun. 
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9§ Omförhandling mm 

Vid betydande verksamhetsförändringar har respektive kommun rätt att påkalla omförhandling av 
detta avtal. Med betydande verksamhetsförändringar menas exempelvis flera samarbetspartner, ny 
teknik, ny upphandling av lönesystem, kostnadsökningar exempelvis vid uppdatering av lönesystem 
etc. 

10§ Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från den 1 januari 2020 tom 31 december 2022. 

Uppsägning ska äga rum senast 9 månader före avtalstidens utgång Sker inte sådan uppsägning är 
avtalet förlängt med fyra år varje gång. 

2019-……

För Håbo kommun För Trosa kommun För Salems kommun 

……………………….. ………………………… ………………………..

Ordf Kommunstyrelsen      Ordf Kommunstyrelsen           Ordf  Kommunstyrelsen 

……………………….. ………………………… ………………………..

Kommundirektör Kommundirektör Kommundirektör 

……………………….. ………………………… ………………………..

Personalchef Personalchef Personalchef 



Reglemente för gemensam lönenämnd  1

1 Antaget av kommunfullmäktige 2019-xx-xx 
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Salems kommun har kommit överens med Håbo och Trosa kommuner att Salem från och med 1 
januari 2020 ingår i den gemensamma lönenämnd som Håbo och Trosa haft sedan 1 januari 2006. 
Syftet är att samverka  angående löneadministration. 

Håbo kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns 
organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente samt ett mellan kommunerna ingånget 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

1§ Uppgifter mm. 

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m fl i Salems, Håbo 
och Trosa kommuner. 

Lönenämnden svarar för: 

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion (fd VM-lön)
- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och

förtroendevalda i Salem, Håbo och Trosa kommuner.
- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av lönefil i lönesystemet,

bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till
pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt till respektive
kommuns ekonomiavdelning för bokföringen.

- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar, avtal och beslut som reglerar
anställningsvillkor för anställda och förtroendevalda.

- Arkivfrågor avseende löneadministration. Kommunstyrelsen i Håbo är arkivmyndighet enligt
fastställd arkiveringsplan som nämnden beslutar om

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för: 

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som
överenskommes

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet
- Att informera Håbo kommun om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att

påverka löneadministrationen

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med detta 
reglemente och samverkansavtalet. 

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med 
årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

2§ Sammanträden 

Den gemensamma nämnden ska sammanträda minst en gång per år, på dag och tid som nämnden 
bestämmer. Nämnden sammanträder i Håbo om inte nämnden själv bestämmer annat. 
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3§ Sammansättning 

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Av Kommunallagen följer att Håbo kommun utser ordförande och vice ordförande. Dessa väljs för 
samma tid som nämndens mandatperiod, dvs från 1 januari 2020 för Salems del fram till dess att att 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet och därefter fyra år räknat från 1 januari 
året efter det att allmänna val hållits till kommunfullmäktige. 

Parterna är överens om att ordförandeposten ska innehas av ledamoten från Håbo kommun och att 
posten som vice ordförande ska växla mellan Trosa kommun och Salems kommun. 

4§ Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige 
bestämda ordningen. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe. En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 
turordningen. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 
träda in istället för ersättare från ett annat parti.  

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra sedan 
ärendet handlagts.En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter 
tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på 
sammanträde även när de inte tjänstgör. 

5§ Anmälan om förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
ska snarast kalla in ersättare. 

6§ Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje 
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar 
före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta. 

7§ Ersättare för ordföranden 

Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget under en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/ vice ordförandens samtliga 
uppgifter.  
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8§ Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot från respektive Trosa kommun och Salems 
kommun. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i ett protokoll skall justeras omedelbart.  Paragrafen bör 
justeras skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande 
kommuns digitala anslagstavla. Respektive kommuns tjänstemannaorganisation har ansvar för att 
kontrollera att nämndens protokoll har anslagits på respektive anslagstavla. 

9§ Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 

10§ Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, administrativ chef och 
ekonomichef i Håbo kommun samt motsvarande anställda i Trosa och Salems kommuner. 

11§ Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden 
eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna 
handlingarna. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 56 KS/2019:173 - 210

Rättelse av plankarta, detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan 
80-42

I samband med framtagande av en nybyggnadskarta har kommunen uppmärksammats på att 
fastigheten Björktorp 2 har bestämmelser B, II, e2, v1, v1 på gällande plankarta.

Vid en genomgång av planhandlingarna kan det konstateras att intentionen är att 
planbestämmelser för området skulle vara B, II, e2, v1, v2, där v1 står för att vind inte får 
inredas och v2 att det endast får vara friliggande hus. Det framgår av planbeskrivningen och 
av illustrationsplanen att intentionen är en försiktig förtätning av friliggande hus. Då 
planbestämmelsen v1 upprepas torde det vara tydligt för den som läser plankartan att det 
finns ett skrivfel.Förvaltningen bedömer därför att det skett ett skrivfel och att det kan rättas 
enligt Förvaltningslagen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 19 maj 2019 och behandlades på bygg- och 
miljönämndens sammanträde den 7 maj 2019 § 43.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att plankarta tillhörande antagandehandlingar för detaljplan Kv 
Engelsberg m fl (plan nr 80-42), rättas enligt Förvaltningslagen (2019:900) §36, i enlighet med 
tjänsteskrivelse daterat den 19 maj 2019.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sofia Granström 
Plan- och exploateringschef 

Rättelse av plankarta, detaljplan för Kv Engelsberg m fl, plan 
80-42

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att plankarta tillhörande antagandehandlingar för detaljplan 
Kv Engelsberg m fl (plan nr 80-42), rättas enligt Förvaltningslagen (2019:900) §36, i enlighet 
med vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med framtagande av en nybyggnadskarta har kommunen uppmärksammats på 
att fastigheten Björktorp 2 har bestämmelser B, II, e2, v1, v1 på gällande plankarta.  

Vid en genomgång av planhandlingarna kan det konstateras att intentionen är att 
planbestämmelser för området skulle vara B, II, e2, v1, v2, där v1 står för att vind inte får 
inredas och v2 att det endast får vara friliggande hus. Det framgår av planbeskrivningen och 
av illustrationsplanen att intentionen är en försiktig förtätning av friliggande hus. Då 
planbestämmelsen v1 upprepas torde det vara tydligt för den som läser plankartan att det 
finns ett skrivfel.  Förvaltningen bedömer därför att det skett ett skrivfel och att det kan 
rättas enligt Förvaltningslagen. Se bifogad plankarta med markerad rättelse.  
</BeslutsText> 
Lagstöd 
Upprepningen av planbestämmelsen v1 är att anse som ett skrivfel och kan därför rättas 

enligt Förvaltningslagen (2017:900): 

36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon 

annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet 

som har meddelat beslutet. 

Underlag för kommunens bedömning 
I och med att planbestämmelsen v1 upprepas är det tydligt att planbestämmelsen på 
Björktorp 2 är felaktig. För att bedöma vilken planbestämmelse som är den korrekta har 
planhandlingarna gåtts igenom. I planbeskrivningen står bland annat 

I huvudsak skall den av Kommunen ägda marken i planområdet förtätas med cirka 90 nya 
bostäder och cirka 4000 kvm arbetsplatser. Utöver detta tillkommer även rätt till viss 
kompletterande bebyggelse på privat kvartersmark i planområdet, i form av ca tio villor. 
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Där står också 

De övergripande gestaltningsidéerna är att värna om en upprustning av de befintliga 
villorna samt att på ett varsamt sätt förtäta området. 

I planbeskrivningen framgår att det visserligen ska byggas flerbostadshus, men det framgår 
att det är inom det område som kommunen äger och som kommunen ingått ett 
samarbetsavtal om med en byggherre.  

I illustrationsplanen finns en friliggande villa inritad på Björtorp 2. 

Utifrån planhandlingarna bedöms att den korrekta planbestämmelsen ska vara B, II, e2, v1, 
v2. 

Yttrande från fastighetsägarna 
Lagfarna ägare till Björktorp 2, Rikard och Åsa Anderljung, har lämnats tillfälle att yttra sig i 
frågan. Fastighetsägarna delar inte kommunens bild utan anser att planbestämmelsen ska 
vara B, II, e2, v1, se bilaga 1. Det fastighetsägarna säger i sitt brev ändrar inte kommunens 
bedömning. 

   
     
Christina Lood Sofia Granström 
Miljö- och samhällsbyggnadschef Plan- och exploateringschef 

Bilagor 
Bilaga 1. Plankarta med markerad rättelse 
Bilaga 2. Yttrande från fastighetsägarna  

Delges 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 



RÄTTELSE ENLIGT 26§ FÖRVALTNINGSLAGEN 
Rättelse av skrivfel
Planbestämmelse v1 ersätts med den syftade planbestämmelsen v2. 

Beslutsdatum Instans 
2019-06-13  KF § 

_
v2

Område som berörs av rättelsen

cector
Polygon

cector
Linje  
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 65 KS/2018:208 - 101

Svar på motion- Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, 
väckt av Anders Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) har lämnat en motion "Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer" 
där det föreslås att Salems kommun ska ändra reglerna så att även organisationer och 
föreningar för pensionärer kan hyra verksamhets- och möteslokaler fritt.

Kultur- och fritidsnämnden har att föreslå vilka grupper av föreningar som som skall ha 
subventionerade lokaler. Detta fastställs av kommunfullmäktige. Idag för föreningslivet barn- 
och ungdomsverksamhet 5-20 år disponera kommunala lokaler utan avgift. Föreningar som 
har vuxenverksamhet och pensionärsverksamhet disponerar kommunens lokaler enligt en 
subventionerad avgift som varierar efter lokalen. Det kostar till exempel 85 kr/tim att 
disponera en mindre idrottshall. Övriga privatpersoner, företag, eller föreningar från andra 
kommuner disponerar lokaler enligt ej subventionerad taxa.

En förändring av pensionärsorganisationernas uthyrningstaxa till nolltaxa kommer minska 
intäkter för främst kommunstyrelseförvaltningens serviceavdelning vilka erhåller intäkter för 
uthyrning av Murgrönan och Lilla Murgrönan, men även för Salems Hembygdsförening som 
hyr ut och tar intäkter för Villa Skönvik, enligt avtal med kommunen.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 mars 2019 § 18.

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

Yrkande och proposition

Anders Klerkefors (R) yrkar på återremiss för redovisning av ekonomiska konsekvenser.

Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss.

Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag 
finner att ärendet avgörs idag. Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till 
beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________
Beslutsexpediering
Arkiv

4



TJÄNSTESKRIVELSE
2019-05-16

Dnr KS/2018:208
1 av 1

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion- Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, 
väckt av Anders Klerkefors (R)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet
Anders Klerkefors (R) har väckt  motion "Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer" där 
han föreslår att Salems kommun ska ändra reglerna så att även organisationer och 
föreningar för pensionärer kan hyra verksamhets- och möteslokaler fritt.

Kultur- och fritidsnämnden har att föreslå vilka grupper av föreningar som som skall ha 
subventionerade lokaler. Detta fastställs av kommunfullmäktige. Idag får föreningslivets 
barn- och ungdomsverksamhet 5-20 år disponera kommunala lokaler utan avgift. 
Föreningar som har vuxenverksamhet och pensionärsverksamhet disponerar kommunens 
lokaler enligt en subventionerad avgift som varierar efter lokalen. Det kostar till exempel 85 
kr/tim att disponera en mindre idrottshall. Övriga privatpersoner, företag, eller föreningar 
från andra kommuner disponerar lokaler enligt ej subventionerad taxa.

En förändring av pensionärsorganisationernas uthyrningstaxa till nolltaxa kommer minska 
intäkter för främst kommunstyrelseförvaltningens serviceavdelning vilka erhåller intäkter 
för uthyrning av Murgrönan och Lilla Murgrönan, men även för Salems Hembygdsförening 
som hyr ut och tar intäkter för Villa Skönvik, enligt avtal med kommunen. 

Kommunens inriktning är att inte ytterligare subventionera pensionärsorganisationers 
avgifter ytterligare. I det nuvarande ekonomiska läget för kommunen är det inte aktuellt 
med ytterligare rabatter. 

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 mars 2019 § 18. 
</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (R) 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Annika Holmertz 
Fritidskonsulent 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 

Yttrande över motion om “Hyra av lokaler för 
pensionärsorganisationer” 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden anser motionen “Hyra av lokaler för 
pensionärsorganisationer” såsom besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Klerkefors (R) har lämnat en motion “Hyra av lokaler för pensionärs- 
organisationer” där det föreslås  att Salems kommun ska ändra reglerna så att även 
organisationer och föreningar för pensionärer kan hyra verksamhets- och möteslokaler 
fritt. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har att föreslå vilka grupper av föreningar som  som skall ha 
subventionerade lokaler. Detta fastställs av kommunfullmäktige. Idag för föreningslivet 
barn- och ungdomsverksamhet 5-20 år disponera kommunala lokaler fritt enligt s k 
nolltaxa. Föreningar som har vuxenverksamhet och pensionärsverksamhet disponerar 
kommunens lokaler enligt en subventionerad avgift som varierar efter lokalen. Det kostar 
ex 85 kr/tim att disponera en mindre idrottshall. Övriga ex privatpersoner, företag, 
föreningar från andra kommuner mm disponerar lokaler enligt ej subventionerad taxa. 

Pensionärsföreningarna disponerar idag främst lilla Murgrönan, Villa Skönvik  och 
Murgrönan. Man disponerar även lokaler i Säbyhemmet, dagcentralen Eternellen, vilken 
regleras via Socialnämnden och Seniornet utbildningslokal i Säbyskolan vilken regleras via 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Ställningstagande 

Vilka föreningar eller grupper av medborgare som ska erhålla nolltaxa, subventionerad 
taxa eller ej subventionerad taxa fastställs av kommunfullmäktige och speglar vilka 
verksamheter som skall ha särskilt samhälleligt stöd. I dag är de prioriterade grupperna 
och föreningarna barn och ungdomar upp till 20 år samt funktionsnedsatta. Övriga 
föreningar som har erhållit föreningsregistrering hos kultur- och fritidsnämnden får 
subventionerad taxa.  

Finansiering 

En förändring av pensionärsorganisationernas uthyrningstaxa till nolltaxa kommer minska
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intäkter för främst Kommunstyrelsekontoret, serviceavdelning vilka erhåller intäkter för 
uthyrning av Murgrönan och Lilla Murgrönan, men även för Salems Hembygdsförening 
som hyr ut och tar intäkter för Villa Skönvik, enligt avtal med kommunen. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Annika Holmetz 
Fritidskonsulent 

Bilagor 

Anders Klerkefors, motion “Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer” 

Salems Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen “Avgift lokaler”, 2018 

Delges 

Kommunstyrelsen 



Motion,	Kommunfullmäktige	

Datum:	2018-05-17	

Rönningepartiet,	Anders	Klerkefors	

Hyra	av	lokaler	för	pensionärsorganisationer	

Salems	kommun	upplåter	sina	lokaler	hyresfritt	till	organisationer	och	föreningar	som	har	
verksamhet	för	barn	och	unga.	Organisationer	och	föreningar	i	övrigt	betalar	hyra.	En	del	
organisationer	och	föreningar	för	pensionärer	anser	att	hyreskostnaderna	tynger	dem.	
Vi	anser	därför	att	Salems	kommun	ska	ändra	sina	regler	så	att	även	organisationer	och	
föreningar	för	pensionärer	får	hyra	verksamhets	och	möteslokaler	hyresfritt.	

Med	hänvisning	till	ovanstående	yrkas	

att	Salems	kommun	ska	ändra	sina	regler	så	att	även	organisationer	och	föreningar	för	
pensionärer	får	hyra	verksamhets	och	möteslokaler	hyresfritt.	

___________________________	

Anders	Klerkefors	
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 Kommunstyrelsen 

KS § 66

Svar på motion - Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson 
(KD) 

Håkan Paulsson (KD) motionerade under mars 2018 om porrfilter i skolorna och konstaterade 

då att det inte finns något filter i Salems skolor. Frågan har diskuterats tillsammans med IT- 

enheten och en lösning med ett filter med "svartlistade sidor" i brandväggen håller för 

närvarande på att tas fram. Alla läromedlen och dess infrastruktur ska dock användas endast 

till lärande. Därför tillstyrker barn- och utbildningsnämnden att porrfilter sätts in enligt IT- 

enhetens plan och kommer samtidigt att arbeta tillsammans med verksamheterna för att i 

övrigt prata sexualitet, synen på varandra och pornografi inom ramen för skolornas 

undervisning. 

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämnden den 19 mars 2019 § 19. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Yrkanden 

Anders Klerkefors (R), Mia Franzén (L), Mona Lisa Larsson (SD), Ankie Bosander (C) och 

Rickard Livén (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors 
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
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 Kommunstyrelsen 

KS § 67  2018:167.00 

Svar på motion - Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt 
av Anders Klerkefors (R) 

Anders Klerkefors, (R), föreslår i en mo�on a� kommunen ska utreda tekniska lösningar för 
eventuell fram�da installa�on och dri� av planvärmesystem på Berga bollplan samt utreda 
ekonomiska konsekvenser av e� eventuellt beslut a� installera e� planvärmesystem, både 
gällande investering och dri�. 

Kommunstyrelsens tekniska utsko� beslutade den 10 mars 2008 a� förslaget om 
värmeanläggning på Berga bollplan skulle strykas för a� istället satsa på belysning, 
vinterutrustning och plog. 

År 2008 anlades Berga bollplan och i augus� 2017 fick den ny� konstgräs. Normalt är 
garan��den på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning. Under 
senaste åren har det även framkommit a� konstgräsplaner med granulat är skadligt för miljön 
då det sprids utanför planen och ner i brunnar. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utsko� den 28 mars 2019 § 39 samt på 
kultur- och fri�dsnämndens sammanträde den 14 mars 2019 § 17. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäk�ge avslår mo�onen. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

…………… 
Ordf. sign. 

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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 39 KS/2018:167

Svar på motion. Uppvärmning av konstgräs Berga bollplan, 
väckt av Klerkefors (R)

Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion väckt 2018-04-14 att kommunen ska utreda 
tekniska lösningar för eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på Berga 
bollplan samt utreda ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att installera ett 
planvärmesystem, både gällande investering och drift.

År 2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är 
garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning. Under 
senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är skadligt för 
miljön då det sprids utanför planen och ner i brunnar.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om uppvärmning konstgräsplanen på Berga 
bollplan 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Bakgrund 
Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion väckt 2018-04-14 att kommunen ska utreda 
tekniska lösningar för eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på 
Berga bollplan samt utreda ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att 
installera ett planvärmesystem, både gällande investering och drift.  

År 2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är 
garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning. 
Under senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är 
skadligt för miljön då det sprids utanför planen och ner i brunnar.  

Ärendet 

Anders Klerkefors, (R), yrkar i en motion att det är tid för att planera för nästa byte av 
gräset och att det i samband med det bör överväga möjligheterna till uppvärmning av 
planen. Enligt den beräknade längden för konstgräset hållbarhet torde nästa omläggning 
i så fall genomföras ca 2025. Konstgräsplaner med uppvärmning gör att fotbollssäsongen 
förlängs. Detta innebär att bollspel kan genomföras året om vilket ger fotbollsklubbar 
stor möjlighet till ökade tränings- och matchtillfällen. 

Planvärmesystemet i konstgräsplaner är normalt ett slutet vattenburet system, uppvärmt 
av värmeväxlare som värms upp via ett fjärrvärmesystem. Planen måste grävas upp och 
anslutas till fjärrvärmenätet. Ett planvärmesystem är kostsamt både i investering och 
drift och det är av stor vikt att kunna reglera utgående värme efter rådande väderlek för 
att hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå.  

År 2007 gjorde FVB i uppdrag av kommunen en kostnadskalkyl på driften för 
värmecentral för fotbollsplan och kom fram till att energiförbrukningen för fjärrvärme för 
ett normalår kan vara ca 1000-1500 MWh vilket skulle uppgå till en kostnad på ca. 550 
tkr/år.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen har tillfrågat kommuner i länet som har uppvärmda 
konstgräsplaner om kostnader. De svar som inkommit är lite varierande. Ex redovisar 
Tyresö en årlig driftkostnad på 711 tkr med fjärrvärmematning. Täby redovisar kostnad 
för år ett 450  tkr men med bergvärme och lagring av solenergi, vilket är en högre initial 
kostnad. Kostnaderna förändras efter vilket vinterväder som förekommer. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2008-03-10 att förslaget om 
värmeanläggning på Berga bollplan skulle strykas för att istället satsa på belysning, 
vinterutrustning och plog.  

Gatuenhetens och kultur- och fritidsförvaltningens bedömning 

Gatuenheten bedömer att ingen vidare utredning om installation och drift av ett 
planvärmesystem för Berga bollplan ska göras i dagsläget.  

Finansiering 

Medel för drift av uppvärmd bollplan på Berga finns ej i budget och även 
investeringsmedel saknas. 

Christina Lood 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om Uppvärmning konstgräs på Berga bollplan, Rönningepartiet, väckt 2018-04-14 
2. Minnesanteckningar KSTU 2018-03-10
3. Kostnadskalkyl 2007

Delges 

Gatu- och trafikingenjör 
Kommunstyrelsen 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på motion om uppvärmning konstgräsplanen på Berga 
bollplan 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden anser Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses 
besvarad.  

Bakgrund 
Anders Klerkefors, (R), föreslår i en motion att kommunen ska utreda tekniska lösningar 
för eventuell framtida installation och drift av planvärmesystem på Berga bollplan samt 
utreda ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt beslut att installera ett 
planvärmesystem, både gällande investering och drift.  

2008 anlades Berga bollplan och i augusti 2017 fick den nytt konstgräs. Normalt är 
garantitiden på konstgräs 8-10 år från leverantör, beroende på skötsel och beläggning. 
Under senaste åren har det även framkommit att konstgräsplaner med granulat är 
skadligt för miljön då det sprids utanför planen och ner i brunnar. Det finns miljövänliga 
konstgräs som bör undersökas inför nästa byte av konstgräset på Berga bollplan.  

Ärendet 

Anders Klerkefors, (R), yrkar i en motionen att det är tid för att planera för nästa byte av 
gräset och att det i samband med det bör överväga möjligheterna till uppvärmning av 
planen. Enligt den beräknade längden för konstgräset hållbarhet torde nästa omläggning 
i så fall genomföras ca 2025. Konstgräsplaner med uppvärmning gör att fotbollssäsongen 
förlängs. Detta innebär att bollspel kan genomföras året om vilket ger fotbollsklubbar 
stor möjlighet till ökade tränings- och matchtillfällen. 

Planvärmesystemet i konstgräsplaner är normalt ett slutet vattenburet system, uppvärmt 
av värmeväxlare som värms upp via ett fjärrvärmesystem. Planen måste grävas upp och 
anslutas till fjärrvärmenätet. Ett planvärmesystem är kostsamt både i investering och 
drift och det är av stor vikt att kunna reglera utgående värme efter rådande väderlek för 
att hålla energiförbrukningen på lägsta möjliga nivå.  

2007 gjorde FVB i uppdrag av kommunen en kostnadskalkyl på driften för värmecentral 
för fotbollsplan och kom fram till att energiförbrukningen för fjärrvärme för ett normalår 
kan vara ca 1000-1500 MWh vilket skulle uppgå till en kostnad på ca. 550 tkr.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillfrågat kommuner i länet som har uppvärmda 
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konstgräsplaner om kostnader. De svar som inkommit är lite varierande. Ex redovisar 
Tyresö en årlig driftkostnad på 711 tkr med fjärrvärmematning. Täby redovisar kostnad 
för år ett 450  tkr men med bergvärme och lagring av solenergi, vilket är en högre initial 
kostnad. Kostnaderna förändras efter vilket vinterväder som förekommer. 

I KSTU 2008-03-10 beslutades att förslaget om värmeanläggning på Berga bollplan skulle 
strykas för att istället satsa på belysning, vinterutrustning och plog.  

Gatuenhetens och kultur- och fritidsförvaltningens bedömning 

Gatuenheten bedömer att ingen vidare utredning om installation och drift av ett 
planvärmesystem för Berga bollplan ska göras i dagsläget. Gatuenheten och Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad. 

Finansiering 

Medel för drift av uppvärmd bollplan på Berga finns ej i budget och även 
investeringsmedel saknas. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

1. Anders Klerkefors (R) Motion om Uppvärmning konstgräs på Berga bollplan
2. Minnesantecknigar KSTU 2018-03-10
3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: Kostnadskalkyl 2007

Delges 

Gatu- och trafikingenjör 
Arkiv 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors 
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 69 KS/2019:183 - 101

Redovisning av obesvarade motioner 2019

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

Totalt är 30 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 juni kommer 24 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år. Av 
dessa 24 planeras fyra att behandlas på sammanträdet. En motion är återremitterad och har 
passerat beredningstiden på ett år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 maj 2019.

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

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

7
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner

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

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

Totalt är 31 motioner för närvarande under beredning inklusive Rönningepartiets motion 
“Klimatsmart mat på våra skolor”. På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 
kommer 24 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år. Av dessa 24 planeras tre att 
besvaras på sammanträdet då en motion återremitterades på kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 maj. En motion är återremitterad från kommunfullmäktige och har 
passerat beredningstiden på ett år. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner 2019

<BeslutsText>

Diarie- 
nummer

Motion Motionen 
väcktes

Notering

KS/2017:209

Motion - Upprättande av en klimatplan 
i Salems kommun. Väckt av Anne 
Henningsson (MP) 2017-07-05

Återremitterad på KF 
2018-05-17

KS/2017:329
Motion - Uppföljning av bifallna 
motioner, väckt av Mats Nittve (MP) 2017-12-14 Under beredning

KS/2018:78
Motion - Flytt av kommunens 
grusdeponi. Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2018:77
Motion - Trygghetsspår i Salems 
kommun väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2018:76
Motion - Historisk jämställdhet i Salems 
kommun, väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning 

KS/2018:75

Motion - HBTQ-certifiering för ökad 
respekt och tolerans för olikheter. 
Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning 

KS/2018:167

Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga 
bollplan, väckt av Anders Klerkefors 
(RÖP) 2018-04-16

Planeras besvaras KF 
2019-06-13

KS/2018:163

Motion - Stipendier för 
demokratiprojekt, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 2018-04-16 Under beredning

KS/2018:162
Motion - Ljudnivåer från tågtrafik, 
väckt av Anders Klerkefors (R) 2018-04-16

Planeras KF 2019-06-
13 
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KS/2018:160
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, 
väckt av Anders Klerkefors (R) 2018-04-16 Under beredning

KS/2018:159
Motion - Cykelmål för Salems kommun, 
väckt av Anders Klerkefors (R) 2018-04-16 Under beredning

KS/2018:174
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av 
Håkan Paulsson (KD) 2018-05-17

Planeras KF 2019-06-
13

KS/2018:202

Motion- Om konstnärlig utsmyckning 
vid torget i Rönninge centrum, väckt av 
Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén 
(C) 2018-05-17 Under beredning

KS/2018:201
Motion - Syn- och hörselinstruktör, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 2018-05-17 Under beredning

KS/2018:208

Motion- Hyra av lokaler för 
pensionärsorganisationer, väckt av 
Anders Klerkefors (RÖP) 2018-05-17

Planeras KF 2019-06-
13

KS/2018:207

Motion- Kreativ mötesplats för alla 
åldrar i Rönninge C, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP) 2018-05-17 Under beredning

KS/2018:200

Motion - Hörselinstruktör, väckt av 
Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén 
(C) 2018-05-17 Under beredning

KS/2018:243
Motion - "Små grodorna" i Salems 
kommun, väckt av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:242
Motion - Om Valfrihetstimme i 
hemtjänsten, väckt av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:240
Motion - Ny len sand på Mölle Strand 
Väckt av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:239

Motion - Det ska vara lätt att göra rätt. 
Väckt av Mia Franzén (L) och Bo 
Eriksson (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:238
Motion - Företagsstöd, väckt av Ankie 
Bosander och Gunny Jörlen. (C) 2018-06-14 Under beredning
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KS/2018:241

Motion - Bättre tio sopor på 
återvinningen än en i skogen. Väckt av 
Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:237

Motion - Stängning av skola och 
fritidshem för gemensam 
kompetensutveckling och planering, 
väckt av Maria Trap (R) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:328
Motion - Trafiklekplats, väckt av Mats 
Nittve (MP) 2018-09-27 Under beredning

KS/2018:327

Motion - Hållbart materialval vid 
byggen och reparationer, väckt av Mats 
Nittve (MP) 2018-09-27 Under beredning

KS/2018:326
Motion - Dricksvattenfontäner, väckt 
av Mats Nittve (MP) 2018-09-27 Under beredning

KS/2019:43 Motion- Inrättande av Miljöstipendium, 
väckt av Berit Karlsson (MP) 2018-12-12 Under beredning

KS/2019:86
Motion - Anslut Salems kommun till 
Fossilfritt Sverige, väckt av Berit 
Karlsson (MP) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:87

Motion - Klimatsmart mat på våra 
skolor, väckt av Anna-Carin Ehn (R), 
Maria Trap (R) och Anders Klerkefors 
(R) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:183

Motion - Mål och riktlinjer för 
klimatarbete, väckt av Anders 
Klerkefors (R) och Maria Trap (R) 2019-04-25 Under beredning



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-05-27

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 71 KS/2019:176 - 003

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Under hösten 2018 gjordes en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med 
det har även ett behov av att uppdatera rådet för funktionshinders reglemente uppstått då 
reglementet senast antog den 3 mars 2011.

I förslag till reglemente för rådet för funktionshinder har mandatperioden för val av 
ledamöter ändrats till två år från fyra. De organisationer och föreningar som representeras i 
rådet för funktionshinder har förtydligats avseende namn. Kallelse till sammanträde har 
förtydligats i linje med övriga reglementen.

Ärendet behandlades på socialnämnden sammanträde den 25 mars 2019 § 39.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för pensionärsrådet daterat den 12 februari 2019 att 
gälla från och med kommunfullmäktiges beslut.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 72 KS/2019:175 - 003

Reglemente för kommunala pensionärsrådet

Under hösten 2018 gjordes en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med 
det har även ett behov av att uppdatera pensionärsrådets reglemente uppstått då 
reglementet senast antog den 3 mars 2011.

I förslag till reglemente för pensionärsrådet har mandatperioden för val av ledamöter och 
ersättare ändrats till två år från fyra. De organisationer och föreningar som representeras i 
pensionärsrådet har förtydligats avseende namn. Sammanträdesarvode föreslås utgå för 
både närvarande ledamöter och ersättare. Kallelse till sammanträde har förtydligats i linje 
med övriga reglementen.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 25 mars 2019 § 39.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reglemente för pensionärsrådet daterat den 12 februari 2019 att 
gälla från och med kommunfullmäktiges beslut.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Reglemente för pensionärsrådet

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för pensionärsrådet daterat den 12 februari 2019 att 
gälla från och med kommunfullmäktiges beslut. 

Ärendet
Under hösten 2018 gjordes en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med 
det har även ett behov av att uppdatera pensionärsrådets reglemente uppstått då 
reglementet senast antog den 3 mars 2011.

I förslag till reglemente för pensionärsrådet har mandatperioden för val av ledamöter och 
ersättare ändrats till två år från fyra. De organisationer och föreningar som representeras i 
pensionärsrådet har förtydligats avseende namn. Sammanträdesarvode föreslås utgå för 
både närvarande ledamöter och ersättare. Kallelse till sammanträde har förtydligats i linje 
med övriga reglementen. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till reglemente för pensionärsrådet
Delges
Socialnämnden 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 73 KS/2019:159 - 001

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till “Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” för 
mandatperioden 2019-2022.

Kommunfullmäktige beslut den 22 november 2018 § 57 att bedriva 
överförmyndarverksamheten gemensamt med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn 
och Tyresö kommuner i Södertörns överförmyndarnämnd. En ledamot och en ersättare från 
Salems kommun valdes till Södertörns överförmyndarnämnd.

Enligt den antagna bilaga till“Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda” hade 
ordförande i överförmyndarnämnden i Salems kommun 90 000 kr i arvode per år. Vice 
ordförande hade 30 000 kr i arvode per år och gruppledare 7 600 kr i arvode per år.

Ärendet behandlades på utskottet för nämndorganisationens sammanträde den 29 april 
2019 § 1.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer arvoden för Salems representanter i Södertörns 
överförmyndarnämnd:
Ordförande: 65 000 kr per år
Vice ordförande: 30 000 kr per år
Ledamot/ersättare/gruppledare: 15 000 kr per år

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Utskottet för nämndorganisation 

UNO § 1 KS/2019:159 - 001 

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda 

På grund av jäv deltar inte Lillemor Gladh (S) i handläggningen av ärendet. 

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 

bilagan till “Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” för 

mandatperioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslut den 22 november 2018 § 57 att bedriva 

överförmyndarverksamheten gemensamt med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och 

Tyresö kommuner i Södertörns överförmyndarnämnd. En ledamot och en ersättare från 

Salems kommun valdes till Södertörns överförmyndarnämnd. 

Enligt den antagna bilaga till “Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda” 

hade ordförande i överförmyndarnämnden i Salems kommun 90 000 kr i arvode per år. Vice 

ordförande hade 30 000 kr i arvode per år och gruppledare 7 600 kr i arvode per år. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 18 april 2019. 

Utskottet för nämndorganisationens beslut 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer arvoden för Salems representanter i Södertörns 

överförmyndarnämnd: 

Ordförande: 65 000 kr per år 

Vice ordförande: 30 000 kr per år 

Ledamot/ersättare/gruppledare: 15 000 kr per år 

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

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

Kommunstyrelsen

Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer arvoden för Salems representanter i Södertörns 
överförmyndarnämnd.

Ärendet
Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till “Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda” för 
mandatperioden 2019-2022. 

Kommunfullmäktige beslut den 22 november 2018 § 57 att bedriva 
överförmyndarverksamheten gemensamt med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn 
och Tyresö kommuner i Södertörns överförmyndarnämnd. En ledamot och en ersättare 
från Salems kommun valdes till Södertörns överförmyndarnämnd. 

Enligt den antagna bilaga till “Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda” 
hade ordförande i överförmyndarnämnden i Salems kommun 90 000 kr i arvode per år. Vice 
ordförande hade 30 000 kr i arvode per år och gruppledare 7 600 kr i arvode per år. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor

Delges
Lön
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 Kommunstyrelsen 

KS § 74 KS/2019:159 - 001

Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun 

Det lokala partistödet är avsatt för det lokala partiarbetet som riktar sig till 

kommunmedlemmarna och är till som stöd för de politiska partierna som syftar till att stärka 

deras ställning i den kommunala demokratin. 

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 12 beslutade kommunfullmäktige att “Regler för kommunalt 

partistöd i Salems kommun” daterat den 30 april 2014 fortsätter att gälla och uppräknas 

årligen enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet med basår 2015. 

Det nya förslaget till partistöd är uppdaterat enligt gällande lagstiftning. Reglerna har även 

förtydligats avseende återbetalning av partistöd till partier med tomma stolar i 

kommunfullmäktige. Ändringar och tillägg är markerade med kursiv text. 

Ärendet behandlades på utskottet för nämndorganisationens sammanträde den 29 april 

2019 § 2. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande partistöd 2020-2022:

2. Ett grundstöd om 34 000 kronor per parti och år

3. Ett mandatstöd om 17 000 kronor per mandat och år

4. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska följa ändringar i inkomstbasbeloppet

5. Kommunfullmäktige antar “Regler för partistöd i Salems kommun” daterat den 4

april 2019.

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Utskottet för nämndorganisation 

UNO § 2 KS/2019:159 - 001

Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun 

Det lokala partistödet är avsatt för det lokala partiarbetet som riktar sig till 

kommunmedlemmarna och är till som stöd för de politiska partierna som syftar till att stärka 

deras ställning i den kommunala demokratin. 

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 12 beslutade kommunfullmäktige att “Regler för kommunalt 

partistöd i Salems kommun” daterat den 30 april 2014 fortsätter att gälla och uppräknas 

årligen enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet med basår 2015. 

Det nya förslaget till partistöd är uppdaterat enligt gällande lagstiftning. Reglerna har även 

förtydligats avseende återbetalning av partistöd till partier med tomma stolar i 

kommunfullmäktige.  Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 18 april 2019. 

Utskottet för nämndorganisationens beslut 

Utskottets förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer följande partistöd 2020-2022:

2. Ett grundstöd om 34 000 kronor per parti och år

3. Ett mandatstöd om 17 000 kronor per mandat och år

4. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska följa ändringar i inkomstbasbeloppet

5. Kommunfullmäktige antar “Regler för partistöd i Salems kommun” daterat den 4

april 2019.

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

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

Utskottet för nämndorganisation

Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Utskottets förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer följande partistöd 2020-2022:
Ett grundstöd om 34 000 kronor per parti och år
Ett mandatstöd om 17 000 kronor per mandat och år

2. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska följa ändringar i
inkomstbasbeloppet

3. Kommunfullmäktige antar “Regler för partistöd i Salems kommun” daterat den 4
april 2019.

Ärendet
Det lokala partistödet är avsatt för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna och är till som stöd för de politiska partierna som syftar till att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 12 beslutade kommunfullmäktige att “Regler för kommunalt 
partistöd i Salems kommun” daterat den 30 april 2014 fortsätter att gälla och uppräknas 
årligen enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet med basår 2015.

Det nya förslaget till partistöd är uppdaterat enligt gällande lagstiftning. Reglerna har även 
förtydligats avseende återbetalning av partistöd till partier med tomma stolar i 
kommunfullmäktige.  Ändringar och tillägg är markerade med kursiv text. </BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till regler för partistöd i Salems kommun
Delges
Samtliga politiska partier
Ekonomi 
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Regler för kommunalt partistöd i Salems kommun  1

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Salems kommun ska därutöver följande gälla.  

1 § Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Salems kommun utgår till partier som är representerade i enlighet 
med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av  

- ett grundstöd, som uppgår till om 34 000 kronor per parti och år, samt

- ett mandatstöd, som uppgår till 17 000 kronor per mandat och år.

Partistödet justeras årligen enligt förändringar i inkomstbasbeloppet med basår 2020. 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).  

Om ett partis representation minskar reduceras den mandatbundna delen av partistödet i 
motsvarande grad. Om en fullmäktigeledamot byter parti eller lämnar sitt parti men 
fortsätter i fullmäktige under mandatperioden påverkas inte partistödet. Ett mandat är 
obesatt först om länsstyrelsen inte kan utse någon ny ledamot på grund av att ytterligare 
kandidater saknas efter en avsägelse från en ledamot i fullmäktige. 

Upphör ett parti att vara representerat utgår partistöd under tre månader efter det att 
representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningsperioden 
är 1 januari till 31 december. Redovisningen ska inlämnas till kommunstyrelsen senast 
den 30 juni, året efter redovisningsperioden. 

5 § Årlig utbetalning  

Beslut om årlig utbetalning av partistöd fattas av fullmäktige normalt genom beslut 

om kommunen årsbudget. Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari. 

1 Antagna av kommunfullmäktige den xxxx-xx-xx § xx 
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Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen 
inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  

6 § Återbetalning  

Återbetalning av utbetalat partistöd kan komma att begäras av kommunen. Då fattas 
särskilt beslut om detta.  
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 Kommunstyrelsen 

 

KS § 75 KS/2017:303 - 299

Regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i Salems 
kommun

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är 

lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Gällande regler samt föreskrifter för 

båtplatser i kommunen fastställdes 2013. Gällande avgifter fastställdes samtidigt. Det finns 

behov av att uppdatera både regler samt avgifternas storlek. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att reglerna samt föreskrifter för dessa 

båtplatser ska uppdateras. Samtidigt genomförs en översyn av gällande avgifter och förslag 

på nya avgifter lämnas i förslag till beslut. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 66. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar nya regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i

Salems kommun.

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avgifter för köplats samt årshyra för en

båtplats att gälla från 1 januari 2020:

a. Årsavgift/köplats för administrering av registret: 250 kronor.

b. Årshyra båtplats: 1600 kronor plus moms.

c. Årlig höjning av avgifterna sker enligt konsumentprisindex.

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 66 KS/2017:303 

Nya regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i 
Salems kommun

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är 

lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dagens regler samt föreskrifter för 

båtplatser i kommunen fastställdes 2013. Dagens avgifter fastställdes samtidigt. Det finns 

behov av att uppdatera både regler samt avgifternas storlek. Förvaltningen föreslår därför att 

reglerna samt föreskrifter för dessa båtplatser ska uppdateras. Samtidigt genomförs en 

översyn av gällande avgifter och förslag på nya avgifter lämnas i förslag till beslut.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta nya regler

samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i Salems kommun.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag

till nya avgifter för köplats samt årshyra för en båtplats som föreslås gälla från 1

januari 2020:

- Årsavgift/köplats för administrering av registret: 250 kronor.

- Årshyra båtplats: 1600 kronor plus moms.

Kommunen har rätt att höja avgiften en gång per år. Höjningen ska ske utifrån 
konsumentprisindex.   

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Markus Ek 
Verksamhetsutvecklare 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Förslag till nya regler samt föreskrifter inklusive avgifter för 
båtplats i Salems kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att anta nya
regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i Salems kommun.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
förslag till nya avgifter för köplats samt årshyra för en båtplats som föreslås gälla
från 1 januari 2020:

- Årsavgift/köplats för administrering av registret: 250 kronor.
- Årshyra båtplats: 1600 kronor plus moms.

Kommunen har rätt att höja avgiften en gång per år. Höjningen ska ske utifrån 
konsumentprisindex.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser 
som är lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dagens regler samt 
föreskrifter för båtplatser i kommunen fastställdes 2013. Dagens avgifter fastställdes 
samtidigt. Det finns behov av att uppdatera både regler samt avgifternas storlek. 
Förvaltningen föreslår därför att reglerna samt föreskrifter för dessa båtplatser ska 
uppdateras. Samtidigt genomförs en översyn av gällande avgifter och förslag på nya 
avgifter lämnas i förslag till beslut.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för fyra kommunala bryggor med båtplatser som 
finns i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt 
Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn och skötsel utförs av Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och detta består av följande delar: 

- hantering av kön för att få en båtplats. I detta arbete ingår även att ta ut en årlig
köavgift

- fördelning av båtplatser utifrån kön
- administration för de båtägare som idag har en båtplats vid någon av de fyra

bryggorna. I detta arbete ingår även att ta ut en årlig avgift för båtplatsen.
- tillsyn av bryggorna och skötsel av dessa. I detta arbete ingår att laga bryggorna

vid behov.
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- tillsyn av att båtarna har tagits upp respektive lagts i höst/vår. Båtar som inte har
tagits upp på hösten eller lagts i på våren ska hämtas och lagras av kommunen.

De gällande reglerna med nuvarande avgifter antogs 2013-05-02. Ingen höjning av 
avgifterna har genomförts under sex år. Förvaltningen ser därför ett behov av att 
uppdatera och förenkla gällande regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i 
Salems kommun. Förslag till nya regler finns i bilaga 1. I samband med översynen av 
gällande regler föreslås en höjning av avgifterna för båtplats samt köplats.  

I nedanstående tabell redovisas förändringar mellan nuvarande regler och förslaget 

Nuvarande text Förslag ny text Kommentar 

Under rubrik registrering: 
Som registrerad med 

erlagd årsavgift får man 

information om antalet 

lediga båtplatser i 

kommunen samt behålla 

den individuella platsen i 

kommunens båtplatskö. 

Det finns numera endast 

EN kö till kommunens 

samtliga båtbryggor. 

Den som anmält sig för en 

båtplats men vid tilldelning 

av båtplats beslutar att 

vänta på ledig båtplats vid 

annan brygga, behåller sin 

plats i kön om årsavgift 

erlagts och näste person 

på kölistan blir istället 

tillfrågad om båtplats 

önskas. 

Texten tas bort helt i nya 
förslaget 

Genom att ta bort denna 
del av reglerna förenklas 
arbetet för förvaltningen. 

§5

Båtägare har rätt att nyttja

hyrd båtplats årligen under

1 april - 31 oktober. Är inte

båten sjösatt senast den 1

§5

Båtägare har rätt att nyttja

hyrd båtplats årligen under

1 april - 31 oktober.

Andrahandsuthyrning är

Detta innebär en 
förenkling för 
förvaltningen. Det är 
tidskrävande att utöva 
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juli och båtägaren inte 

meddelat orsaken till detta 

per brev eller e-post, äger 

förvaltningen rätt att 

upplåta båtplatsen till en 

annan intressent. 

Andrahandsuthyrning kan 

accepteras, dock först 

efter särskilt godkännande 

från förvaltningen. Detta 

ska skriftligen godkännas 

och kunna uppvisas vid 

anmodan. 

inte tillåten. tillsyn samt följa upp 
tillsynen med brev och 
efterföljande åtgärder. 

§6
Önskas båtplatsen
disponeras längre än efter
den 31 oktober skall detta
anmälas till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltni
ngen och godkännas
skriftligen.

§6

Båtar som ligger kvar efter

den 31 oktober har

kommunen rätt att ta bort

på ägarens bekostnad.

Önskas båtplatsen

disponeras längre än efter

den 31 oktober skall detta

anmälas till miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltni

ngen.

Förslaget innebär att 
förvaltningen kan ta bort 
båtar som ligger kvar efter 
den 31/10 utan att först 
hantera en anmälan.  

§8
Den som hyr båtplats får
tillgång till en bryggring att
förtöja båten med.
Akterförtöjningsanordning
eller liknande anskaffas på
egen bekostnad efter att
ha rådgjort med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltni
ngen.

§8

Den som hyr båtplats får

tillgång till en bryggring att

förtöja båten med.

Förtöjningsanordning för

akter och liknande

anskaffas på egen

bekostnad.

Förslaget innebär en 
förenkling för båtägarna 
som inte behöver rådfråga 
förvaltningen.  

Pkt 4 ordningsföreskrifter 
Tillse att förtöjningar och 

annat materiel är i fullgott 

skick samt att omedelbart 

utbyta av kommunen 

underkänt förtöjningsgods. 

Pkt 4 ordningsföreskrifter 

Tillse att förtöjningar och 

annat materiel är i fullgott 

skick.  

Förslaget innebär en 
förenkling för både 
båtägare som kommun då 
tillsynen av dessa 
förtöjningar tar resurser.  
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I förslaget har även kontaktuppgifter till felanmälan uppdaterats för att tydliggöra vem 
som ska kontaktas beroende på typ av ärende.  

I dag kan det uppstå situationer då en båtägare inte betalar sin båtavgift i tid eller lägger 
sin båt på fel plats. Det är ekonomiavdelningens roll att följa upp gjorda inbetalningar och 
vid behov driva ärendet till inkasso. Kontoret ser inget behov av att utöka 
administrationen med ytterligare moment som att markera på båtarna att de har betalat 
avgiften.  

Det har förekommit att en båt kan ligga på fel plats. I dessa fall kan kontoret sätta en lapp 
på båten med en uppmaning om att flytta båten. I de flesta fall räcker den åtgärden till 
för att avhjälpa problemet.  

Översyn av avgifter 

Avgifterna för en båtplats är för närvarande 1000 kr inkl moms. Avgiften för en köplats är 
150 kr. Avgifterna har varit på samma nivå sedan 2013. Under 2018 fanns det 126 båtar 
med båtplats samt 42 personer som stod i kö. Detta ger en intäkt för kommunen på 107 
100 kr. Då är momsen avdragen för båtplatserna eftersom momsen inte kan dras av för 
kommunen. 

Kostnaderna för hanteringen av båtar består av två delar: 

- administration av kundregister, fakturor, köhantering och övrig administration.
- tillsyn och skötsel av båtplatser inkl hantering av felanmälan

Uppskattningsvis tar dessa moment 280 timmar totalt enligt nedanstående fördelning: 

Arbetsuppgift Total tid för arbetsmomentet 

Hantering av kundregister, samtlig 
fakturahantering, köhantering, övrig 
administration 

200 timmar/år 

Hantering av felanmälan, tillsyn, skötsel, 
upptag av båtar, lagning av bryggor mm 

70 timmar/år 

Total tid 270 timmar/år 

Kostnaderna för att administrera båtplatser och båtkön är enligt ovan ca 270 timmars 
arbete. Detta motsvarar en kostnad på ca 216 000 kr/år med en timkostnad på 800 
kr/timme. I detta arbete ingår att hålla register aktuella, administrera fakturor och 
påminnelser, fördela platser, svara på frågor, hantera felanmälningar samt utöva tillsyn 
och skötsel av bryggorna. Till detta tillkommer kostnader för material för att hålla 
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bryggplatserna i gott skick. Arbetet utförs av både administratör och driftorganisationen 
på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Intäkterna som tillfaller kommunen är ca 
107 100 kr/år. Med dagens modell blir det en nettokostnad för kommunen på 109 000 
kr/år. Till detta tillkommer materialkostnader för att underhålla bryggorna och åtgärda 
eventuella skador. Även licenskostnader för IT-system för att administrera båtkön 
tillkommer. För att få en bättre kostnadstäckning föreslår förvaltningen att avgifterna 
höjs från och med 2020.  

Kommunen kan höja avgiften en gång per år baserat på konsumentprisindex (KPI). 

Förslag på nya avgifter 

Under en längre tid har förvaltningen sett att denna verksamhet går med underskott. 

Detta har även tagits upp med kommunstyrelsens tekniska utskott i december 2017 som 

då gav förvaltningen ett uppdrag att göra en översyn av verksamheten och se vilka 

alternativ som fanns till nuvarande utformning.  

Under 2018 bjöd därför förvaltningen in alla båtägare till ett möte för att få en dialog 

kring utformningen av administration av båtkö samt båtplatserna. Kommunen 

presenterade ett förslag om att lämna över all hantering av båtkö samt båtplatser till 

båtägarna. Tillsyn och skötsel av bryggor skulle stanna hos kommunen. För att uppnå 

detta skulle båtägarna gemensamt gå ihop och bilda en eller flera båtklubbar.  

Mötet genomfördes den 19 mars 2018 och ca hälften (70 st) av båtägarna deltog på 

mötet. Minnesanteckningar från mötet bifogas. Intresset för att starta en förening och 

överta administrationen var mycket lågt. Kommunen informerade om att det inte fanns 

kostnadstäckning för verksamheten och att det fanns behov av att höja avgifterna. Detta 

mottog inga protester.  

För att få bättre kostnadstäckning så föreslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
nya avgifter för båtkö samt båtplatser enligt nedan: 

Årsavgift/köplats för administrering av registret 250 kronor. 

Årshyra båtplats är 1600 kronor plus moms. 

Baserat på antalet båtar som hanteras idag i båtkön samt antalet som har båtplats i 

kommunen blir intäkterna enligt följande: 

Antal båtar (stk) Ny avgift (kr) Ny intäkt 

42 i båtkön 250 10 500 

126 med båtplats 1600* 201 600 

* Moms på 25 % tillkommer för båtägare med båtplats. Moms tas inte ut för plats i
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båtkön. 

Dagens kostnader för Salems kommun beräknas till 216 000 kr. Med de nya avgifterna får 

en bättre kostnadstäckning då intäkterna blir ca 212 000.  

Förvaltningen anser att det nya förslaget till avgifter bättre speglar kostnaderna för att 

hantera båtplatserna i kommunen. Förvaltningen anser även att denna verksamhet ska 

finansieras via avgifter då skattemedel ska komma hela kollektivet till del och då det 

endast är ett fåtal av kommunens invånare som har en båt så är det inte rimligt att denna 

verksamhet finansieras med skattemedel.  

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Filip Tilja 
Fastighetschef 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslag till registrering, allmänna regler samt föreskrifter för båtplats vid Salems 

kommuns båtbryggor  

Bilaga 2. Minnesanteckningar från möte med båtägare i Salems kommun den 19 mars 

2018.  
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REGISTRERING, ALLMÄNNA REGLER  SAMT FÖRESKRIFTER FÖR 
BÅTPLATS VID SALEMS KOMMUNS BÅTBRYGGOR. 

Regler för Salems kommuns båtbryggor har antagits av kommunfullmäktige 
201X-XX-XX, § XX. Dessa regler gäller från och med  201X-XX-XX. 

Huvudman 
Salems kommunstyrelse är huvudman för kommunens båtbryggor.  
Registrering och administrering ombesörjs av kommunens miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning. 

Registrering 
Båtplatsregistret är gemensamt för kommunens 4 båtbryggor.  
Det är en kö till samtliga båtbryggor. 
Båtbryggorna är belägna vid Barrtorp, Garnudden, Uttringe samt Bergvik. 
Det totala antalet båtplatser i kommunen är 130 stycken. 

Årsavgift/köplats för administrering av registret är 250 kronor. 
Årshyra båtplats är 2000 kronor inkl. moms. Faktureras för kommande säsong. 

Erbjudande av båtplats 
Erbjudande av båtplats ska besvaras med bifogad svarsblankett inom svarstiden. 
Vid uteblivet svar, blir man av med sin köplats och hamnar sist i båtplatskön. 

Kontakt 
Vid frågor gällande tillsyn av fysisk båtplats, brygga, underhåll eller fel: 
Felanmälan via länk på Salems kommuns hemsida. www.salem.se  
Frågor om drift: 08-532 59 490 

Frågor gällande anmälan, kö, tilldelning av båtplats, avtal, uppsägning: 
Blanketter avseende anmälan och uppsägning finns att hämta på Salems 
kommuns hemsida. www.salem.se. (Skriv “båtplats” i sökfält.) 
Telnr: 08-532 592 70  
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Allmänna regler 

§1.
Ansökan om båtplats görs genom att anmäla sig till kommunens båtplatskö.
Anmälan ska göras på särskild blankett som lämnas till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsblankett och allmänna regler för
båtplatser finns att hämta på Salems kommuns hemsida. www.salem.se
Båtplats- och köplatsavgift debiteras med förfallodag i mars-april. Årsavgiften
faktureras för kommande säsong.
Om årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid äger miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen rätt att upplåta båtplatsen till annan intressent
och båtägaren har så avsagt sig alla anspråk på båtplatsen.

§2.
Sökanden skall vara bosatt inom Salems kommun. Förhyrd båtplats förnyas
automatiskt om skriftlig uppsägning inte är miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 30 april det år förhyrningen
skall upphöra. Ifall uppsägningen sker efter den 30 april återbetalas inte
årsavgiften.

§3.
Båtägaren ansvarar för att rätt adressuppgift är angiven till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som exempelvis på grund av felaktigt
angiven adress inte erhållit kommunens debitering av årsavgift gällande köplats
respektive båtplats har därmed försummat att betala densamma inom föreskriven
tid, har förverkat rätten till båtplatsen samt köplats.

§4.
Kommunen fritages allt ansvar för båtar som förtöjs och läggs upp vid de
kommunala båtbryggorna.

§5.
Båtägare har rätt att nyttja hyrd båtplats årligen under 1 april - 31 oktober.
Andrahandsuthyrning är inte tillåten.
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§6.
Båtar som ligger kvar efter den 31 oktober har kommunen rätt att ta bort på
ägarens bekostnad.
Önskas båtplatsen disponeras längre än efter den 31 oktober skall detta anmälas
till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

§7.
Båtägaren har själv skyldighet att ombesörja vinterförvaring av båten.

§8.
Den som hyr båtplats får tillgång till en bryggring att förtöja båten med.
Förtöjningsanordning för akter och liknande anskaffas på egen bekostnad.

§9.
Båtplats uthyres endast för roddbåtar, mindre motorbåtar och mindre segelbåtar.
Högsta tillåtna bredd är 1,65 meter och båten skall placeras inom anvisad
bryggplats, utan att den gör intrång på intilliggande båtplats.

§10.
Enligt beslut av länsstyrelsen gäller hastighetsbegränsning i en del av av sjön
Uttran. Hastighetsbegränsningen som är fastställd till sju knop, omfattar allt vatten 
öster om en nord sydlig linje, dragen genom västra udden av Ensta ö. Skyltar
som anger gränsen för hastighetsbegränsningen finns uppsatta. Det innebär att
vattenskidåkning är förbjuden inom det området.

§11.
Vid båtunderhåll såsom målning, tvättning mm, skall detta ske på ett sådant sätt
så att olägenhet för mark och vatten ej uppstår. Farligt avfall skall omhändertas
och transporteras till miljöstation.
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Ordningsföreskrifter 

Det åligger båtägaren att: 

● Ansvara för att den egna båten är ordentligt förtöjd i aktern och med
sträckt tamp i fören på sådant sätt att intilliggande båtar inte tar skada.

● Inte parkera bil på sådant sätt att den utgör hinder för transport av båtar
mellan uppläggningsplats och båtplats, eller utgör hinder i övrigt för
båtplatshyresgäster och kommunala serviceinsatser.

● Vid färd med såväl bil som båt inom bryggområdet iaktta varsamhet samt
anpassa farten så att skada inte uppstår.

● Tillse att förtöjningar och annat materiel är i fullgott skick.

● Om båten sjunker och/eller blir liggande vattenfylld genast vidta åtgärder
för båtens upptagande.

● Väl vårda och aktsamt begagna båtbryggan samt ersätta skador
förorsakade av båtägaren.

● Iaktta god ordning inom båtbryggområdet. Sopor, skräp och annat avfall
läggs i soptunna.

● Felanmälan: Görs via länk på Salems kommuns hemsida. www.salem.se
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Markus Ek 

Båtägare i Salems kommun 

Minnesanteckningar från möte med båtägare 
i Salems kommun 

Mötet genomfördes den 19 mars 2018 i Villa Skönvik av Filip Tilja och Markus Ek från 

Salems kommun. Alla cirka 140 båtägare med en båtplats vid någon av de kommunala 

bryggorna i Uttran bjöds in till mötet och av dessa kom cirka 50 personer. Några har 

svarat att de inte kunde närvara på plats, men att de vill få information om vad som 

beslutats på mötet. 

Kommunens representanter inledde med en kort information om dagens situation och 

att hanteringen av båtplatserna och båtkön innebär stor administration för kommunen. 

Kommunen vill därför undersöka intresset för att bilda en båtklubb i Salem. Ett antal 

fördelar med detta presenterades för båtägarna. Bland annat att de får möjlighet att 

påverka och styra över utvecklingen på ett annat sätt jämfört med idag. Bryggorna ska 

fortsätta att vara allmänna och kommunen ansvarar fortsatt för underhåll och 

reparationer.  

Tanken med mötet var att lyssna efter om det finns intresse hos båtägarna för att bilda 

en båtklubb och driva i föreningsform. Om det finns intresse för frågan ska en 

arbetsgrupp med representanter från båtägarna och kommunen ta fram stadgar, regler 

och ansvarsfördelning mellan båtägarna och kommunen. 

Ordet var sedan fritt. Det fanns ett stort engagemang och flera tog upp frågan om vilka 

fördelar det kan bli för båtägarna jämfört med hur det är idag?  

- som kommunen ser det så kan kostnaderna för båtägarna bli lägre jämfört med

idag.

- kommunen tänker också att båtlivet i Uttran skulle kunna utvecklas om det finns

en förening som driver denna fråga.
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- en båtklubb ger också båtägarna möjligheten att samlas runt ett gemensamt

intresse och utveckla detta tillsammans med olika aktiviteter inom föreningen. En

båtklubb kan till exempel samordna i- och upptagningen av båtarna, de kan

förbättra skötseln av båtuppläggningsplatserna, de kan förbättra säkerheten på

bryggorna genom att de har ökad tillsyn med mera.

- någon lyfte fördelarna med eget ansvar i en gemensam förening och tänkte att

en båtklubb har större intresse av att bryggor, båtar med mera är i gott skick och

hålls efter.

- någon lyfte idén om att bygga en gemensam bastu i anslutning till en av

bryggorna.

Flera mötesdeltagare lyfte frågan om att kommunen borde förenkla rutinerna och 

administrationen internt och automatisera delar av processen genom att till exempel 

börja med autogiro. Flera förslag lyftes fram om att ta in extraarbetare för denna 

arbetsuppgift, till exempel att hyra in Veterankraft i Salem eller ungdomar på 

sommarjobb. 

Flera mötesdeltagare ansåg också att kommunen skulle vara hårdare mot de som inte 

skötte sig. Ta bort övergivna båtar snabbare, städa upp båtar som inte läggs i på våren. 

Tydligare regler och tuffare uppföljning. 

En majoritet av mötesdeltagarna ansåg att det var okej att höja avgifterna för att få 

bättre kostnadstäckning. 

Ett antal frågor som kom upp handlade om var gränsdragningen mellan kommunen och 

båtklubben skulle gå i framtiden jämfört med idag.  

- Vad ingår egentligen i avgiften idag och hur kommer det se ut framåt?

- Vad är kommunens ansvar och uppgift när båtklubben tar över ansvaret för själva

båtplatserna?

- Hur stort ansvar har kommunen för respektive brygga i framtiden?

Dessa frågor måste utredas vidare tillsammans med en arbetsgrupp som får jobba vidare 

med alla frågor innan en förening bildas.  

Det var flera som ville att kommunen undersökte intresset för att gå vidare med att bilda 

en arbetsgrupp och en enklare omröstning genomfördes. Tre personer var intresserade 

av att gå vidare med frågan medan övriga inte tyckte kommunen skulle gå vidare med 

frågan. Ett par av deltagarna var neutrala. Detta innebär att frågan om att bilda båtklubb 

tillsammans med båtägarna blir vilande och att kommunen ska fundera på alternativa 
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lösningar. Ett förslag som kom upp under kvällen var att fråga Rönninge 

fiskevårdsförening. Detta kommer att göras under våren för att undersöka deras intresse 

av att ta över båtplatserna inom deras existerande förening.  

Kommunen tackade för intresset och avslutade mötet. Flera deltagare tackade för mötet 

och framförde att de var glada för att kommunen bjudit in båtägarna i ett tidigt skede. De 

var positiva till att få komma till tals och att vi frågar dem först innan något beslutas. 

Båtägarna vill ha en fortsatt dialog kring båtplatserna, bryggorna och hur båtlivet kan 

utvecklas i Uttran. 

Kommunen kommer nu att fundera vidare på hur båtplatserna vid bryggorna ska 

hanteras framåt och vilka eventuella förändringar som ska genomföras. Båtägarna 

kommer få information framåt om vad som händer.  

Antecknat av Markus Ek 
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