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Kommunstyrelsen 

Tid och plats: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Måndagen den 6 mars 2017 kl. 19.00-19.15, Bergaholm 

Lennart Kalderen (M} 
Lennart Ejenäs (M} 

Elisabeth Bovin Exner {M) 
Björn Kvist (M} 
Mia Franzen (L} 

Ankie Bosander (C} 
Arne Närström (S) 

Patrik Robbertte (S) 
Tommy Eklund (S) ersätter Gunila Kallio (S) 
Mats Nittve (MP) 
Anders Klerkefors (RÖP} 

Erik Glimvik (M), Petter Liljeblad (L), Gunny Jörlen (C}, Håkan Paulson (KD), Maria 
Ridderstolpe (S}, Kjell Häggkvist (S), Sanna Jansson Wiberg (V) 

Kommundirektör, Per Almström, tf kanslichef, Dag Tingsgård, miljö- och 
samhällsbyggnadschef, Christina Lood, socialchef, Christina Häckner 

Patrik Robbertte (S) 

Kansliet, måndag den 13 mars 2017 kl 16.00 
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Patrik Robbertte 

Sekreterare 

Ordförande 
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Organ: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdes

datum: 

Datum för anslagets 

2017-03-06 

uppsättande: 2017-03-14 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Kanslienheten 

- n 
... V::.~:":: '133:. :~;·>--
Linnea Edström 

Datum för anslagets 

nedtagande: 2017-04-04 

Överklagandetiden går 

ut: 2017-04-03 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 24 

Anmälningsärenden 

§ 25 

Anmälan av delegationsärenden 

§ 26 

Planbesked för Tallåsen 18 och 19 samt en del av Salem 5:3 

§ 27 

Planbesked för Salem 5:67 

§ 28 

Uppföljning av kommunstyrelseförvaltningens internkontroller 2016 

§ 29 
Ferieplatser för ungdomar sommaren 2017 

§ 30 
Yttrande till förvaltnings rätten angående laglighetsprövning av platser för 

bostadspaviljonger för nyanlända 

§ 31 

Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av fastighetsinnehav, inklusive 

fritidsanläggningar 

.. ~ .... L 
Ordf. sign. Just. sign . 



Kommunstyrelsen 

KS § 24 

Anmälningsärenden 
Minnesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet 2017-02-22. 

Kommunstyrelsens beslut 
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Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign. 

LRi\ 
~ 

Just. sign. 



•.• Salems 
_ kommun 

Kommunstyrelsen 

KS § 25 

Anmälan av delegationsbeslut 

Personalärenden 

Åsa Stensaeus, Säbyhemmet 

Löpnr. 1-13/2017, anställningar, intermittent 

Katarina Sweding, Rönninge gymnasium 

Löpnr. 70-81/2016, anställningar 

Upphandling 
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Annica Sundel, Tilldelningsbeslut - TI 2016-1103, yrkes- och arbetskläder 

Brådskande beslut 
Lennart Kalderen, kommunstyrelsens ordförande 

KS/2016:10.259, Val av utveckling av Salems centrum - finansiell risk 

Lennart Kalderen, kommunstyrelsens ordförande 

KS/2017:52/179, Gemensam insats med centrumägaren för ett tryggare centrum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälan av delegationsbeslut. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

'(\ L' ()1 . \ 
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Kommunstyrelsen 

KS § 26 Dnr. KS/2017:62.218 

Planbesked för Tallåsen 18 och 19 samt en del av Salem 5:3 
(Söderby park) 
Michael Casselbrant för VestigioHus Tallåsen AB ansöker om planbesked för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse omkring 15-20 lgh på fastigheterna Tallåsen 18 och 19 som ligger inom 

Söderby Park samt en del av kommunens fastighet Salem 5:3. Fastigheterna Tal låsen 18 
och 19 är sedan tidigare bebyggda. Gällande detaljplan är detaljplan för del av Söderby 

park, Salem 5:29 m fl (västra delen) och avser endast bebyggas med mindre uthus samt 

naturmark på det berörda området. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelser daterade den 14 och 27 februari 2017. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ge positivt planbesked för upprättande av en detaljplan 

för Tallåsen 18 och 19 samt en del av fastigheten Salem 5:3. Anledningen till detta beslut 

är att de strategiskt viktiga värden som skyddas i nuvarande detaljplan inte ska äventyras. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ge positivt planbesked för upprättande av en detaljplan 
för Tal låsen 18 och 19 samt en del av fastigheten Salem 5:3. Anledningen till detta beslut 
är att de strategiskt viktiga värden som skyddas i nuvarande detaljplan inte ska äventyras. 

Beslutsexped iering: 

Sökande 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 



Kommunstyrelsen 

KS § 27 

Planbesked för Salem 5:67 (Söderby park) 
Ärendet utgår. 

Beslutsexpediering: 

Sökande 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arkiv 
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Dnr. KS/2017:63.218 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Dnr. KS/2017:64.049 

Uppföljning av kommunstyrelseförvaltningens 
internkontroller 2016 

Kommunstyrelseförvaltningen har utfört internkontroller för 2016. Kommunstyrelsen har 
för 2016 haft fjorton olika moment att kontrollera, fem som är gemensamma för hela 
kommunen och nio som är specifika för kommunstyrelseförvaltningen. En allvarlig 
anmärkning har noterats under året då den gällde det systematiska brandskyddsarbetet. 
Vissa övriga avvikelser har förekommit men är åtgärdade. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelseförvaltningens 
internkontroller för 2016 enligt tjänsteskrivelse daterad 2017-02-13. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 29 Dnr. KS/2017:65.626 

Ferieplatser för ungdomar sommaren 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har, genom ett av ordföranden i nämnden taget delegationsbeslut, beslutat 
hemställa om medel för ytterligare 50 ferieplatser för sommaren 2017. Totalt 100 platser. 
Det föreslås att 466 tkr, från kommunstyrelsen medel till förfogande, avsätts för 
ändamålet. 

Det har framförts önskemål om samverkan med lokala näringsidkare i samband med 
anordnande av ferieplatser, från såväl näringsidkare som kommunala företräda re. 
När det nu föreslås att antalet ferieplatser fördubblas är det viktigt att denna nämnda 
samverkan sker i så stor utsträckning som möjligt. 

Ordförandens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet ferieplatser från 50 till 100 sommaren 
2017. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att samverkan med kommunens näringsidkare ska ske 
vid anordnandet av ferieplatser. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att 466 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande 
avsätts för utökning av antalet ferieplatser. 

Yrkanden 
Arne Närström (S), Mia Franzen (L), Ankie Bosander (C), och Mats Nittve (MP) yrkar bifall 
till ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet ferieplatser från 50 till 100 sommaren 

2017. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att samverkan med kommunens näringsidkare ska ske 

vid anordnandet av ferieplatser. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att 466 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande 

avsätts för utökning av antalet ferieplatser. 

Beslutsexpediering: 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 

U L', {, 
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Dnr. KS/2016:91.133 

Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning 
av platser för bostadspaviljonger för nyanlända 
Förvaltningsrätten i Stockholm har i ett föreläggande begärt Salems kommuns yttrande i 
en fråga om laglighetsprövning enl igt kommunallagen. 

I ärendet finns redovisat till förvaltningsrätten inkomna handlingar och ett förslag till 
yttrande till densamma. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande daterat 2017-03-06 till förvaltningsrätten i 
ärende med målnummer 27073-16. 

Beslutsexpediering: 
Förvaltningsrätten 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Dnr. KS/2016:118.007 

Svar på revisionsrapport - Styrning och uppföljning av 
fastighetsinnehav, inklusive fritidsanläggningar 
På uppdrag av Salems kommuns förtroendevalda revisorer har KPMG granskat styrningen 
och uppföljningen av kommunens fastighetsinnehav inklusive fritidsanläggningar. 

Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2016. 

KPMG bedömde efter granskningen att kontrollen i huvudsak är tillräcklig.Fyra 
rekommendationer lämnades för att utveckla verksamheten. Dessa rekommendationer 
har kommenterats i PM daterad den 14 februari 2017. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättad PM daterad den 2017-02-09 som svar på 
revisionsrapporten . 

Yrkanden 

Anders Klerkefors (RÖP) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättad PM daterad den 2017-02-09 som svar på 
revisionsrapporten. 

Beslutsexpediering: 
Revisorerna 
KPMG 

.. ~ .... L 
Ordf. sign. Just. sign. 




