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KF § 34 KS/2019:279 - 040 
 
Delårsrapport för Salems kommun 

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande 
poster på 29,0 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande 
poster är 96,6 miljoner kronor.  

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 6,9 
miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner sämre än årets budget. Resultatet inklusive VA och 
jämförelsestörande poster prognostiseras till 73,7 miljoner kronor.  
Verksamhetens nettokostnader inklusive jämförelsestörande poster förväntas för helåret bli 
5,7 miljoner kronor högre än budget.  

Hos nämnderna är de största avvikelserna följande:  
● Kommunstyrelsen - 2,6 miljoner kronor 
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl markförsäljning) - 2,1 miljoner kronor 
● Socialnämnden - 5,2 miljoner kronor 
● Kultur- och fritidsnämnden + 1,7 miljoner kronor 
● Barn- och utbildningsnämnden + 2,8 miljoner kronor 

Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 
● bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt 3,8 miljoner kronor som är 

orealiserade vinster på pensionsplaceringar 
● köp och försäljning av fastighet (36,3 miljoner kronor) samt försäljning av tomter 

(29,7 miljoner) påverkar resultatet positivt, då detta inte varit budgeterat i den 
omfattning som utfallet visar. 

Nämnderna har godkänt delårsrapporterna för egen del vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 3 september 2019 § 44, bygg- och miljönämndens sammanträde den 3 
september 2019 § 62 och kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september 2019 § 
38. Socialnämnden förväntas besluta om delårsrapporten vid sammanträden den 16 
september 2019. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkände delårsrapporten för miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 september 2019 § 88 och gav miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att om möjligt minska det prognostiserade 
underskottet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 september 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 81/2019 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen för 2019.  

Yrkanden och proposition  
Lennart Kalderén (M) och Mia Franzén (L),  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsen förslag till beslut föreligger och 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
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§ 34 (forts.) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen för 2019.  

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Samtliga nämnder 
Arkiv 
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Ordf. sign.  
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Just. sign. 
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KF § 35 KS/2019:259 - 045 
 
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat 

Salems kommun utfärdade sin borgensförbindelse med Kommuninvest den 15 september 
2010 och dessa är enligt lag endast giltiga i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Salems 
kommun behöver därmed fatta ett nytt beslut i fullmäktige som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande för att kunna förlänga borgensåtagandet ytterligare 
tio år. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(“Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (“Garantiavtalet”). Även dessa avtal 
är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Salems kommun undertecknade Regressavtalet den 23 november 2011 och 
Garantiavtalet den 23 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år 
och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för 
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (“Bekräftelsen”). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 juli 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 84/2019  
1. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att ingången 

borgensförbindelse av den 15 september 2010 (“Borgensförbindelsen”), vari Salems 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s (publ) (“Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Salems kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att regressavtalet 
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att garantiavtalet 
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari Salems kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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§ 35 (forts.)  
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Lennart 
Kalderén och ekonomichef Siv Jönsson Westerlund att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att ingången 

borgensförbindelse av den 15 september 2010 (“Borgensförbindelsen”), vari Salems 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s (publ) (“Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Salems kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att regressavtalet 
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att garantiavtalet 
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari Salems kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Lennart 
Kalderén och ekonomichef Siv Jönsson Westerlund att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomichef 
Kommuninvest 
Arkiv 
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Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 36 KS/2019:282 - 821 
 
Utökad investering för utveckling av Prästboda bollplan 

I investeringsbudget för 2019 finns en post med konstgräs på Prästboda bollplan på 4 mnkr 
samt en post för toalett och förråd på Prästboda bollplan på 1,8 mnkr. 

I förslag till investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket på 
Prästboda 3,9 mnkr. För att genomföra en kostnadseffektivare lösning och minska 
åtgärdstider för boende i området föreslås att båda projekten genomförs samtidigt genom 
ett tillägg på 7,7 mnkr till projektet. Projektering/upphandling sker under resterande del av 
2019 med åtgärder under 2020 för färdigställande under kvartal två 2020.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde den 11 
september 2019 § 90. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 
19 september § 46. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 september 2019 samt i ordförandeförslag 
daterat den 6 september 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 86/2019  
Kommunfullmäktige godkänner projektet "Utveckling av Prästboda bollplan" på totalt 13,5 
mnkr år 2019 och 2020.  

Yrkanden och proposition  
Erik Glimvik (M), Björn Wivallius (S), Petter Liljeblad (L), Berit Karlsson (MP), Ankie Bosander 
(C), Lennart Kalderén (M), Anders Klerkefors (R) och Sanna Jansson Wiberg (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag till beslut. 

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

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner projektet "Utveckling av Prästboda bollplan" på totalt 13,5 
mnkr år 2019 och 2020.  

Protokollsanteckning  
Björn Wivallius (S) medges lämna följande protokollsanteckning:  

“Vi socialdemokrater säger inte nej till belysning och konstgräs på Prästboda bollplan och vi 
ser det som nödvändigt för att öka träningsmöjligheterna för kommunens fotbollsföreningar 
och RSF i spetsen.  

Pengarna avsatta för Fågelsångshallen samt de medlen avsatta för Prästboda bollplan, totalt 
cirka 53,3 miljoner, hade varit mer än tillräckligt för att inleda bygget av en kommunal 
idrottsplats.  

Hela processen har med tydlighet bevisat att en långsiktig och strategiskt plan saknas, hos  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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§ 36 (forts.)  

den moderatledda Alliansen, inom kultur- och fritidsområdet.  

Vill man erbjuda “en av Södertörns bästa boendemiljöer” måste man ha ett mer långsiktigt 
tänk och planera rekreationsmiljöer parallellt med övrig nybyggnation.  

Vi står fast i att ett växande Salem i en nära framtid behöver en idrottsplats.” 

 

 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kultur- och fritidsnämnden  
Ekonomi 
Arkiv 
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Ordf. sign.  
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KF § 37 KS/2019:285 - 252 
 
Förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4 

På grund av jäv deltar inte Arne Närström (S) och Björn Odelius (M) i handläggningen av 
ärendet.  

Fastigheten Rönninge 1:17, belägen på Flatenvägen 4 har varit ute till försäljning. Tomtarean 
är ca 11 440 m2 och ligger vid sjön Flaten. Det är en bra möjlighet för kommunen att förvärva 
marken som ingår i framtida kommunala planer för en gångstig utefter Flatens västra strand. 
Gångstigen ingår i den kommande detaljplanen för Rönninge kungsgård. Kommunen har 
även god möjlighet att stycka av en del av marken för att få ut två byggrätter. 

Efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunstyrelsens ordförande fattat 
ett brådskande beslut på delegation om att ingå avtal under förutsättning av 
kommunfullmäktiges godkännande gällande förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, 
Flatenvägen 4 till en köpeskilling på 6 mnkr.  

Enligt köpekontraktet ska Salems kommun betala handpenning den 10 september 2019 om 
600 tkr samt resterande belopp om 5,4 mnkr på tillträdesdagen.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 september 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 88/2019 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4. 
2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2019 med 6 mnkr för 

förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, Flatenvägen 4. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att i första hand ska finansiering ske genom likviditet 

och i andra hand beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av 
fastigheten med 6 mnkr under perioden 2019-2021. 

Yrkanden och proposition  
Anders Klerkefors (R) och Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger 
och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4. 
2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2019 med 6 mnkr för 

förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, Flatenvägen 4. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att i första hand ska finansiering ske genom likviditet 

och i andra hand beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av 
fastigheten med 6 mnkr under perioden 2019-2021. 

______________________ 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
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KF § 38 KS/2019:276 - 000 

 
Avgift för tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Den 1 juli trädde lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersatte den 
tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland annat att det krävs ett tillstånd 
från kommunen för att ha rätt att sälja tobaksvaror i detaljhandel, till skillnad från tidigare lag 
då det räckte med en anmälan. Det krävs också tillstånd för partihandel med 
tobaksprodukter, dvs. annan försäljning än i detaljhandel. Ett tillstånd kan gälla för en viss tid 
eller tillsvidare och ska ges till försäljningsstället av den kommun där försäljningsstället är 
beläget. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen även tillståndsansökan för att 
täcka handläggningskostnaderna.  

Tidigare avgifter enligt tobakslagen beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 
juni 2011 § 26 och avgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 § 3.  

Ärendet behandlades på socialnämnden sammanträde den 2 september 2019 § 73.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 89/2019 
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillstånd för att sälja 

tobak, när det gäller detaljhandel, ska vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen 
justeras motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillfälligt tillstånd för att 
sälja tobak, när det gäller detaljhandel, ska vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen 
justeras motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak, när det gäller partihandel, ska vara 8 924 kr för 2019 och sedan årligen 
justeras motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för anmälan om ändrat ägar- eller 
bolagsförhållande ska vara 3 690 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande 
förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillsyn av försäljning av enbart 
tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 2 670 kr och försäljning av en kombination av 
tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 4 458 kr för 2019 och sedan årligen justeras 
motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år.  

Kommunfullmäktiges belut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillstånd för att sälja 

tobak, när det gäller detaljhandel, ska vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen 
justeras motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillfälligt tillstånd för att 
sälja tobak, när det gäller detaljhandel, ska vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen 
justeras motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillstånd för att sälja 
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Ordf. sign.  
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tobak, när det gäller partihandel, ska vara 8 924 kr för 2019 och sedan årligen 
justeras  

§ 38 (forts.) 

motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 
4. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för anmälan om ändrat ägar- eller 

bolagsförhållande ska vara 3 690 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande 
förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillsyn av försäljning av enbart 
tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 2 670 kr och försäljning av en kombination av 
tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 4 458 kr för 2019 och sedan årligen justeras 
motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden  
Arkiv 
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Ordf. sign.  
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KF § 39 KS/2019:234 - 730 
 
Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 1:a kvartalet 2019 

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

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera: 
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte verkställts 

tre månader från dagen för beslut. 
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där verkställigheten 

avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats av 

annan anledning utan att verkställas. 
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare 

rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs. 

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden 2019-01-01- 2019-03-31 finns ett gynnande beslut som ej verkställts att 
rapportera. Vidare finns ett gynnande beslut som ej verkställts från tidigare perioder att 
rapportera och som ännu inte verkställts. För perioden finns ett gynnande beslut som 
avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera. 

Ärendet behandlades på socialnämnden sammanträde den 17 juni 2019 § 62. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 90/2019  
Kommunfullmäktige att godkänner rapporteringen enligt SoL och LSS av gynnande beslut 
som ej verkställts, 1:a kvartalet 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige att godkänner rapporteringen enligt SoL och LSS av gynnande beslut 
som ej verkställts, 1:a kvartalet 2019.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden  
Arkiv 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 40 KS/2019:11 - 349 

 

Dagvattenstrategi och dagvattenpolicy för Salems kommun 

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för 
Salems kommun startade 2017 och har arbetats fram av en tjänstemannagrupp inom miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av VA, bygg och miljö samt plan- och 
exploatering i Salems kommun. 

Syftet med dagvattenstrategin med dagvattenpolicy är att Salems kommun genom 
gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv 
dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till samtliga 
delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan. Den riktar sig även till 
aktörer utanför kommunen såsom privata fastighetsägare, exploatörer och byggherrar. I 
strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy som innehåller övergripande bestämmelser 
kring vad som gäller för dagvattenhanteringen i Salems kommun. Dagvattenstrategin utgör 
det dokument som mer detaljerat beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten för att 
leva upp till policyn. 
Dagvattenstrategin med tillhörande dagvattenpolicy kommer att vara en del av VA-planen. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 11 september 2019 § 94.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 99/2019  
Kommunfullmäktige antar dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenpolicy för Salems 
kommun. 

Yrkanden och proposition  
Rikard Livén (M) och Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige antar dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenpolicy för Salems 
kommun. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 41 KS/2018:160 - 000 

 
Svar på motion - Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 

Anders Klerkefors (R) yrkar i en motion väckt 2018-04-10 att kommunen ska ta fram en 
trafiksäker lösning vid Hagaporten samt eftersträva en separering av gående. Motionen yrkar 
även att biltrafiken ska anpassa sig till de gående genom att anordna en lösning i form av en 
midja likt den vid busshållplatsen på Uttringevägen och vid utfart Sandbäcksvägen vid 
Lustigknopp genom att ett körfält avsätts till gående och cyklister och ett till motorfordon. 
Gatuenheten har gjort en trafikmätning vid Hagaporten under en vecka i maj 2019. Under 
denna veckan körde ca 10 000 fordon genom Hagaporten, jämt fördelade i båda riktningarna. 
Det varierar från ca 800 - 1800 fordon/dag. Fordonen hade en medelhastighet på 27 km/h. 
Mycket trafik till och från infartsparkeringen passerar genom Hagaporten. 

Utifrån trafikmätningen anser gatuenheten att Hagaporten är en relativt trafikerad passage 
för biltrafik. Gatuenheten anser att passagen bör vara dubbelriktad för fordon så att det inte 
uppstår trafikstockningar. För gångtrafik finns istället tunneln vid Rönninge station inte långt 
från Hagaporten. Under perioden 2000-2019 har inga skador rapporterats vid Hagaporten. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott har uppdragit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att sätta upp skyltar som informerar gångtrafiken om 
gångtunneln i Rönninge centrum samt en skylt som informerar bilisterna om försiktighet och 
att gångtrafik kan förekomma i Hagaporten. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 5 juni 2019 § 81.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 100/2019  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden 
Anders Klerkefors (R) yrkar i första hand återremiss med motivering att beredningen av 
motionen inte tillräckligt beaktat trafiksäkerheten för gående och cyklister. Berit Karlsson 
(MP) och Sanna Jansson Wiberg (V) ansluter sig till yrkandet 

Anders Klerkefors (R) yrkar i andra hand bifall till motionen.  

Lennart Kalderén (M) och Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut och avslag på Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss.  

Proposition 
Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) med fleras yrkande om återremiss mot att ärendet 
avgörs idag och finner att ärendet avgörs idag.  

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen mot 
Anders Klerkefors (R) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige 
avslår motionen. Votering begärs och verkställs.  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

§ 41 (forts.) 

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut 
röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige 
bifallit Anders Klerkefors (R) yrkande om bifall till motionen.  

Voteringen utfaller enligt följande: 22 ledamöter röstar ja, 7 röstar nej och 1 avstår. Hur var 
och en röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 
 
 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 42 KS/2017:329 - 101 
 
Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP) 

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.  
Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla träd. 
Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla träd i 
kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan till Länsstyrelsen i 
Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter.  

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken.  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 där vidtagna åtgärder för bifallna 
motioner redovisas. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 101/2019  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden 
Berit Karlsson (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motivationen att 
svaret hänvisat till fel motion. Sanna Jansson Wiberg (V) och Maria Trap (R) ansluter sig till 
yrkandet om återremiss. 

Berit Karlsson (MP) yrkar i andra hand bifall till motionen. Anders Klerkefors (R) ansluter sig 
till bägge yrkanden.  

Lennart Kalderén (M) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
och avslag på Berit Karlssons (MP) yrkande om återremiss.  

Proposition 
Ordföranden ställer Berit Karlssons (MP) med fleras yrkande om återremiss mot att ärendet 
avgörs idag och finner att ärendet avgörs idag. Votering begärs och verkställs.  

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja och den 
som vill återremittera ärendet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Berit 
Karlssons (MP) yrkande om återremiss.  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-10-03 

18 av 29

 

 Kommunfullmäktige 
 

§ 42 (forts.) 

Voteringen utfaller enligt följande: 18 ledamöter röstar ja och 12 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunfullmäktige har 
därmed beslutat att ärendet ska minoritetsåterremitteras med motiveringen att svaret 
hänvisat till fel motion.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera ärendet med motivationen att 
svaret hänvisat till fel motion. 

 

 
 
 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 43 KS/2018:78 - 101 

 
Svar på motion - Flytt av kommunens grusdeponi, väckt av Mia 
Franzén (L) 

Mia Franzén (L) väckte motionen “Flytt av kommunens grusdeponi” vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 februari 2018. Motionären anser att området Fruängen/Gråstena har 
en olycklig placering som förhindrar integration av området med övriga kommunen. 
Kommunens sand- och grusdeponi ligger som infart till området vilket ger tung trafik och 
buller som följd.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott och bygg- och miljönämnden bedömer att uppdraget om 
utredning bör ingå eller genomföras i samarbete med plan- och exploateringsenheten i och 
med upprättande av detaljplan för Rönninge kungsgård, plan 81-57. Marken som idag 
används som kommunalt upplag och ligger inom planerat detaljplaneområdet har tidigare 
varit avfallsdeponi. Med hänvisning till planprogrammet ska arbetet med detaljplanen utreda 
om befintlig industritomt kan användas för bostäder eller annan verksamhet. Innan slutgiltig 
markanvändning kan föreslås måste även utredning ske, och innan ny upplagsfastighet tas i 
anspråk måste ny lokalisering av denna utredas och möjliggöras. Frågan kommer att tas upp 
tidigt i detaljplaneprocessen. 

Behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 mars 2019 § 25 samt på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 januari 2019 § 8.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 102/2019  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden  
Mia Franzén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till motionen.  

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

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsen förslag till beslut 
röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige 
bifallit Anders Klerkefors (R) yrkande om bifall till motionen.  

Voteringen utfaller enligt följande: 27 ledamöter röstar ja, 1 röstar nej och 2 avstår. Hur var 
och en röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 3. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att anse motionen besvarad.  

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

§ 43 (forts.)  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 44 KS/2018:77 - 101 

 
Svar på motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av 
Mia Franzén (L) 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta utreda kostnaden för 
att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är att invånare tryggt ska 
kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i skogsspår. Förslaget 
innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan existerande belysning längs 
med befintliga gång- och cykelstråk. 

Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens tekniska utskott ser att tryggheten är 
väsentlig för medborgarna. Detta avspeglas i trygghetsmätningar, medborgarfrågor mm. 
Även de som väljer att motionera i form av egen motion med löpning, powerwalk mm söker 
möjligheter att gör det på ett trygg sätt, ex i form av grupp, gärna på bra upplysta platser 
mm. Ett trygghetsspår stimulerar därför möjligheterna att motionera. Det ger en ökad 
tillgänglighet om det är nära, tryggt och enkelt att motionera. Det är en positivt inslag för 
folkhälsoarbetet. Kommunens motionärer använder sig både av kommunens elljusspår och 
de upplysta gång- och cykelvägarna. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnden anser att motionen är 
besvarad med hänvisning till redogörelsen för motiven liksom för utförandet av en utredning 
av kostnaderna. 

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 september 2018 § 
40 samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 18 oktober 2018 § 98.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 103/2019  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden och proposition 
Mia Franzén (L) och Erik Glimvik (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsen förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidsnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 45 KS/2018:202 - 330 
 
Svar på motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i 
Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny 
Jörlén (C) 

Ankie Bosander och Gunny Jörlén (C ) har lämnat en motion om att en bänk med en sittande 
staty av Wilhelmina af Tibell iordningställs, i likhet med den staty i Filipstad av Nils Ferlin. 
Detta som en del av den konstnärliga utsmyckningen av torget. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019. Ärendet behandlades på 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 maj 2019 § 33 samt på kommunstyrelsens 
tekniska utskott den 5 juni 2019 § 82.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott uttalade följande:  

“Kommunen har anslagit ansenliga belopp för utsmyckning i Rönninge torg och centrum, 
inklusive rondellen. En staty av Wilhelmina af Tibell skulle, enligt Kultur- och 
Fritidsförvaltningen, kosta ca 700 000 kr. I dagarna behandlas ett förslag om att anslå 
ytterligare 13,7 mnkr till Rönninge centrums ombyggnad för att inrymma redan tidigare 
beslutade investeringar på torget samt dessutom åtgärder på gator och vägar m m. 
När det gäller kommunens satsningar på konstnärlig utsmyckning ligger en tydlig tyngdpunkt 
på Rönninge centrum. När kommunen nu går in i ett svårare ekonomiskt läge samtidigt som 
kommunens konstnärliga uppmärksamhet måste falla på hela Salems kommun måste 
ytterligare satsningar i Rönninge centrum anstå. Däremot bör kommunen skaffa sig en 
helhetsvy över hur nuvarande och framtida utsmyckningar kan fördelas över samtliga 
tätorter i Salems kommun.” 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 104/2019  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden och proposition  
Ankie Bosander (C), Erik Glimvik (M) och Mia Franzén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsen förslag till beslut 
föreligger och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 46 KS/2018:326 - 101 
 
Svar på motion - Dricksvattenfontäner, väckt av Mats Nittve 
(MP) 

I motionen väckt den 27 september 2018, yrkar Mats Nittve (MP) att kommunen verkar för 
att dricksvattenfontäner/vattenposter sätts upp på välbesökta platser i 
kommunen.Motionären beskriver att behovet av dricksvatten skjuter i höjden under varma 
somrar, speciellt sommaren 2018, vilket ledde till att miljontals plastflaskor såldes till 
medborgare. Motionären anser att detta är slöseri med resurser för både enskilda och 
samhället. Motionären föreslår därför att sätta upp dricksvattenfontäner vid strategiska 
punkter i samhället, exempelvis vid Rönninge station, Salems centrum och Möllebadet. 
Dricksvatten är klassat som livsmedel vilket kräver att en god standard upprätthålls via 
kontinuerlig tillsyn. Bygg- och miljönämnden anser att dricksvattenfontäner bör utformas så 
att god hygien säkerställs och möjligheten till skadegörelse minimeras. Medel för investering 
och drift av dricksvattenfontäner saknas. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 11 september 2019 § 95 
samt på bygg- och miljönämndens sammanträde den 3 september 2019 § 65.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 105/2019  
Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av budgetläget. 

Yrkanden och proposition 
Berit Karlsson (MP) yrkar bifall till motionen.  

Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut om att avlså motionen mot Berit 
Karlssons (MP) yrkande om att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige avslår 
motionen.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av budgetläget. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljönämnden  
Arkiv 
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Ordf. sign.  
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Just. sign. 
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KF § 47 KS/2018:207 - 101 

 
Svar på motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge 
C, väckt av Anders Klerkefors (R) 

I motionen yrkar Anders Klerkefors (R) på att en kreativ mötesplats för alla åldrar, med 
tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen startas under 2019 
och att lokaler hyrs i Rönninge centrum för att skapa en kreativ mötesplats. 

I Rönninge centrum finns idag samlingslokaler i Villa Skönvik (föreningsdriven), i Rönninge 
gymnasium och i Rönninge Folkets hus (föreningsägt) samt hos Grafikpunkten, Centralvägen 
2 (privatägt). Inga av dessa lokaler ligger mitt i centrum. Fritidsgårdsverksamhet är en öppen 
verksamhet för kommunens ungdomar. Den har ett närhetsintresse, men är öppen för alla 
ungdomar 13-18 år i kommunen.  

Kultur- och fritidsnämnden prioritering ligger främst på barn och ungdomsverksamhet, vilket 
är i linje med motionens ungdomsinriktning. För andra grupper, exempelvis vuxna finns 
ovanstående lokaler i anslutning till Rönninge centrum för kreativ verksamhet. Vad avser 
barn- och ungdomsverksamhet kan de ovanstående lokalerna användas likväl. 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018 § 70 om att starta “Projekt med fritid för unga i 
Rönninge”. Till ärendet anslogs 940 tkr. Rönninge mötesplats har haft verksamhet sedan 
oktober 2018 i Rönninge Folkets hus “Gluggen”. Den har varit öppen tre kvällar i veckan. 
Verksamheten är flexibel och bedrivs i olika tematiska former och även på olika platser. 
Syftet är att idéer och initiativ ska komma från ungdomarna själva. Enligt beslut ska 
verksamheten utvärderas efter sommaren 2019. Förslaget från kultur- och fritidsnämnden är 
att verksamheten fortsätter inom egen ram till och med sommaren 2020. Förslaget innebär 
att verksamheten bedrivs i flexiblare former. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde den 11 
september 2019 § 93 samt på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september 
2019 § 42.  

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 106/2019  
Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av budgetläget och hänvisar till de kreativa 
mötesplatser som kommunen redan tillhandahåller.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av budgetläget och hänvisar till de kreativa 
mötesplatser som kommunen redan tillhandahåller. 
 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Kultur- och fritidsnämnden  
Arkiv 
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Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 48 KS/2018:164 - 000 
 
Svar på motion - Säkrare och trevligare spontanbad, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 

Den 14 april 2018 inkom Anders Klerkefors (R) med en motion om att kommunen ska verka 
för säkrare och trevligare spontanbad.  

Motionären föreslår att kommunen ska verkar för säkrare och trevligare spontanbad. Syftet 
är att kommunen ska underhålla platser som idag används till spontanbad genom att göra 
dem säkrare och trevligare. Det handlar om att skapa trygga platser som även är tillgängliga 
utan bil. Motionen yrkar att åtgärder för säkrare och trevligare spontanbad vid Sandbäck och 
vid Rönninge centrum ska genomföras. De åtgärder som ska genomföras innefattar en mer 
frekvent renhållning, livräddningsutrustning av typ frälsarkrans med lina samt anordningar 
för säkrare access till vattnet. 

Anders Klerkefors (R) har tidigare inkommit, 2015-09-18 och 2017-01-16, med motioner om 
åtgärder för att underlätta för spontanbad och i kommunfullmäktige har båda dessa 
motioner avslagits. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte ska 
genomföras åtgärder för att tillskapa en spontan badplats vid Sandbäck och Rönninge 
centrum då det tillför ett kommunalt ansvar, vilket det saknas resurser för. Säkerheten är 
tillgodosedd genom livboj på båda platserna. Kommunen sköter renhållningen vid 
Skönviksbryggan vilket städas två gånger per vecka året om.  

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 107/2019  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kultur- och fritidsnämnden  
Arkiv 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 49 KS/2018:382 - 003 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige baserat på SKL:s mall. Den nya arbetsordningen föreslås träda i kraft den 
1 november 2019.  

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den nya kommunallagen innebär att en 
del justeringar behöver göras av kommunfullmäktiges arbetsordning. Överlag är förslaget till 
arbetsordning lik det tidigare antagna förslaget med ett fåtal ändringar och uppdateringar.  

 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 108/2019  
Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges arbetsordning daterat den 3 juli 2019 att 
gälla från och med den 1 november 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges arbetsordning daterat den 3 juli 2019 att 
gälla från och med den 1 november 2019.  

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige  
Arkiv 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 50  
 
Avsägelser och fyllnadsval 

Salems kommun har tilldelats 11 platser för nominering av nämndemän i Södertälje tingsrätt 
mandatperioden 2020-2023. Valberedningens ordförande, i samråd med ledamöter och 
ersättare i valberedningen, lämnar följande förslag till nomineringar av nämndemän.  

Salems kommun har tilldelats 2 platser i den gemensamma lönenämnden med Håbo och 
Trosa kommuner 2020-2022. Valberedningens ordförande, i samråd med ledamöter och 
ersättare i valberedningen, lämnar följande förslag till nomineringar av en ledamot och en 
ersättare.  

Inkomna avsägelser 
Henrik Tilja (S), ersättare bygg- och miljönämnden  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen.  
2. Kommunfullmäktige nominerar följande nämndemän 2020-2023:  

Gunilla Ejenäs (M) 

Ilse Forsberg (M) 

Sead Kosevic (M) 

Ulla Wickstein (M) 

Maria Ridderstolpe (S) 

Katarina Larsson (S) 

Åke Fredriksson (S) 

Wictoria Berglund (C) 

Marlene Ackland (L) 

Rolf Fällström (R) 

Mona-Lisa Larsson (SD) 

3. Kommunfullmäktige väljer Marlene Ackland (L) till ledamot och Arne Närström (S) till 
ersättare i den gemensamma lönenämnden med Håbo och Trosa kommuner 
2020-2022.  

4. Kommunfullmäktige väljer Roula Mhanna (S) som ersättare i bygg- och 
miljönämnden.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljönämnden 
Lön 
Södertälje tingsrätt 
Håbo och Trosa kommuner 
Arkiv 
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 Kommunfullmäktige 
 

 

KF § 51  
 
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.  

 

Inkomna motioner 
Motion - Ängsmarker på kommunens gräsytor, väckt av Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson 
(C)  

Motion - Träd och klimatet, väckt av Anders Klerkefors (R)  

 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 


