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Kommunstyrelsen

Tid: Måndagen den 27 november 2017, kl. 19.00

Plats: Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:
1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Information om Salems C (muntligt)

4 Information om SYVAB

5 Svar på remiss - Förslag till indragning av allmän väg, väg 579 
Högantorpsvägen

6 Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg (Heliodalsvägen) 
enligt bestämmelser i detaljplan 80-59

7 Planbesked för Salem 5:67

8 Tilläggsavtal - Rönninge centrum

9 Uppdaterat avtal för samordnad energi- och klimatrådgivning

10 Svar på revisionsrapport - Migrationens effekter på kommunens 
verksamheter

11 Svar på motion - Dokumentera Salems kommuns förändring och 
utbyggnad

12 Svar på motion - Kommunala anslagstavlor av Mats Nittve (MP)

13 Svar på motion - Kommunalt bostadsbolag, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP)

14 Svar på motion - Utbyggnad av Bergviks brygga väckt av Mats Nittve 
(MP)

15 Utökning av Skogsängshallens förråd

16 Kommungemensam internkontrollplan 2018

17 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018

18 Revidering av firmatecknare för Salems kommun

19 Redovisning av obesvarade motioner
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Kommunstyrelsen
20 Nya kommunallagen - Hantering av delegationsbeslut

Lennart Kalderén (M)
Ordförande Jennie Portnoff

S Sekreterare
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Gruppmöten 

Borgerliga gruppen 

Måndag 2017-11-27 kl 18.00

Konferensrum Bergaholm 

Socialdemokraterna  

Måndag 2017-11-27 kl 17.30 

Konferensrum Lideby 

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet. 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:260

Anmälningsärenden

Minnesanteckningar från KSAU 
Protokoll från KSTU 

Dnr KS/2016:90. Placering av bostadspaviljonger för bostäder och HVB-boende. Dom i 
kammarrätten angående överklagan av förvaltningsrättens dom i mål nr 27073-16. 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför 
fast. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

______________________
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX

Delegationsbeslut

Marsella Qvicker, Förskolorna
Löp nr. 69-85, anställningar

Jennie Portnoff, Tilldelningsbeslut 
Dnr TI 2017-1075 Toners till Södertälje och Salems kommun

Jennie Portnoff, Tilldelningsbeslut
Dnr SLL451, Tilldelningsbeslut avseende upphandling av vacciner och 
tuberkulosdiagnostikum

Per Almström, budgetansvar och attesträtt för kansliet
Dnr 2017:279

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX

Information om Salems c

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
______________________
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX

Information om SYVAB
Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - Syvab ägs gemensamt direkt eller 
indirekt av sex kommuner (Huddinge, Stockholm, Nykvarn, Salem, Södertälje och Botkyrka). 
Salems kommun har genom tidigare beslut i kommunfullmäktige, beslutat att ingå 
borgensåtaganden för Syvabs lån med borgensbelopp uppgående till totalt 19 050 000 kr -   
vilket motsvarar ca 4% av totalt borgensomfattning för Syvabs ägare.

Syvabs reningsverk har över tid kommit att ta emot allt större volymer avloppsvatten. Detta 
tillsammans med skärpta reningskrav gör att Syvab står inför behov av investeringar i 
utbyggd kapacitet och förbättrade reningsmetoder.

Enligt befintliga kalkyler uppgår investeringsbehovet till ca 1,2 miljarder kronor beräknat i 
2014 års priser och med ett riskpåslag om ca 10%. Med tanke på att kalkylen är gjord i 2014 
års priser och att byggmarknaden sedan dess haft en god konjunktur med åtföljande 
prisstegringar är det sannolikt det upphandlade priset kommer att överstiga det kalkylerade 
sådana. Den finansiering av investeringen som föreslås är upptagande av lån med ägarna 
som borgensmän. Borgensåtagandet föreslås fördelas baserat genomsnittligt levererad 
volym under de tre senaste åren. Sannolikt kommer Salems kommuns andel att utgöra ca 3-
4% av totalmängd levererad volym. Omsatt till ett proportionerligt borgensåtagande 
baserat på en investering om 1,2 miljarder indikeras ett kommande nytt borgensåtagande 
för Salems kommun om ca 35-50 miljoner kronor.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 14 november 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen gällande SYVAB´s investeringsplaner och 
dess ekonomiska konsekvenser för Salems Kommun

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Informationsärende - Ekonomiska konsekvenser av 
investeringar i SYVAB 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att den tagit del av informationen gällande SYVAB´s 
investeringsplaner och dess ekonomiska konsekvenser för Salems Kommun 

Ärendet 

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - Syvab ägs gemensamt direkt eller 
indirekt av sex kommuner (Huddinge, Stockholm, Nykvarn, Salem, Södertälje och 
Botkyrka). Salems kommun har genom tidigare beslut i kommunfullmäktige, beslutat att 
ingå borgensåtaganden för Syvabs lån med borgensbelopp uppgående till  totalt 19 050 
000 kr -   vilket motsvarar ca 4% av totalt borgensomfattning för Syvabs ägare. 

Syvabs reningsverk har över tid kommit att ta emot allt större volymer avloppsvatten. 
Detta tillsammans med skärpta reningskrav gör att Syvab står inför behov av 
investeringar i utbyggd kapacitet och förbättrade reningsmetoder. Nedan följer en 
beskrivning av investeringens omfattning, dess finansiering samt en preliminär 
bedömning av dess konsekvenser för Salems kommun. Detta baserat på information från 
Syvab. 

Enligt befintliga kalkyler uppgår investeringsbehovet till ca 1,2 miljarder kronor beräknat i 
2014 års priser och med ett riskpåslag om ca 10%. Med tanke på att kalkylen är gjord i 
2014 års priser och att byggmarknaden sedan dess haft en god konjunktur med 
åtföljande prisstegringar är det sannolikt det upphandlade priset kommer att överstiga 
det kalkylerade sådana. Den finansiering av investeringen som föreslås är upptagande av 
lån med ägarna som borgensmän. Borgensåtagandet föreslås fördelas baserat 
genomsnittligt levererad volym under de tre senaste åren. Sannolikt kommer Salems 
kommuns andel att utgöra ca 3-4% av totalmängd levererad volym. Omsatt till ett 
proportionerligt borgensåtagande baserat på en investering om 1,2 miljarder indikeras 
ett kommande nytt borgensåtagande för Salems kommun om ca 35-50 miljoner kronor. 

Det framtida borgensåtagandet kommer till sin karaktär att vara ett åtagande “såsom för 
egen skuld”,  dvs vid utebliven betalning från låntagaren ska borgenären träda in i dess 
ställe. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock risken för att så ska behöva ske som 
mycket begränsad pga verksamhetens karaktär och ägarstruktur. Ägargruppen avser 
tillika att ta fram ett nytt ägaravtal och nya ägardirektiv i anslutning till detta ärende. De 
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räknar med att ett utkast till ägaravtal ska vara klart kvartal 4 år 2017 och förslag till nytt 
ägardirektiv kvartal 1 år 2018. 

På grund av de omfattande investeringarna och förväntade förändringar i flöden från 
ägarkommunerna beräknas kostnaden för omhändertaget avloppsvatten öka med ca 2 
kr/m3 successivt fram till år 2027 varefter kostnaden per m3  förväntas minskas något 
pga fortsatt ökade volymer. Salems kommuns brukningsavgift per m3 levererat vatten 
kommer att behöva höjas i motsvarande mån. Avgiftshöjningarna kommer således att 
bäras av VA-kollektivet och därmed inte belasta kommunens skattefinansierade 
verksamhet. 

Per Almström 
Kommundirektör 

Mats Bergström 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2015:106

Svar på remiss - Förslag till indragning av allmän väg, väg 579 
Högantorpsvägen

Trafikverket Region Stockholm föreslår att väg 579 Högantorpsvägen dras in från allmänt 
underhåll. Områden som är av särskilt allmänt, det vill säga statligt, intresse för landet 
anges som riksintresseområden. Delar av vägen ingår i riksintressena Kulturminnesvård, 
Friluftslivet och Totalförsvaret (även militärt influensområde). Att Försvaret har ett 
övningsområde som ansluter till vägen är även det ett statligt intresse som måste beaktas. 
Vägen fyller en viktig funktion för de boende utefter vägen, men även för övriga boende i 
Salem och grannkommunerna som vill ta sig till ett attraktivt friluftsområde.

Alla som har behov av vägen, även golfspelare och friluftsintresserade, är i praktiken 
vägintressenter och utgör därför ett allmänt intresse. Om det statliga väghållaransvaret 
skulle tvingas på de fast boende skulle det utgöra en orimlig belastning och mycket stor 
olägenhet för dessa, se väglagen 25§ “... och åtgärden medför endast ringa olägenhet för 
bygden”.

I en överenskommelse mellan Trafikverket, Riksförbundet Enskilda Vägar och SKL (TRV 
2012/67108 Projektrapport Översyn väghållaransvar, se bilaga 3) konstaterades det att för 
landsbygdsvägar krävs ett politiskt ställningstagande och en fördjupad utredning avseende 
när en väg inte längre ska vara allmän. Något sådant ställningstagande och utredning har 
ännu inte gjorts. Innan dessa frågor är utredda bör väghållaransvaret inte förändras.

Det planerade byggandet av bostäder intill golfklubben skulle äventyras av en indragning, 
därmed åsidosätts ett av de viktigaste statliga intressena just nu, nämligen 
bostadsbyggande. Nationellt och i Stockholms län har bostadsbyggandet högsta politiska 
prioritet för att länet ska kunna bibehålla sin funktion som landets ekonomiska motor. 
Salems kommun avstyrker Trafikverkets förslag och kräver att Trafikverket står kvar vid sitt 
väghållaransvar. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 20 november 2017.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20 som sitt

svar på Förslag om indragning av väg 579 Högantorpsvägen.
2. Kommunstyrelsen avstyrker Trafikverkets förslag och kräver att Trafikverket står

kvar vid sitt väghållaransvar.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Remissvar Förslag om indragning av Väg 579 
Högantorpsvägen 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2017-11-20 som sitt svar på 
Förslag om indragning av väg 579 Högantorpsvägen. 

Sammanfattning 

Trafikverket Region Stockholm föreslår att väg 579 Högantorpsvägen dras in från allmänt 
underhåll. Områden som är av särskilt allmänt, det vill säga statligt, intresse för landet 
anges som riksintresseområden. Delar av vägen ingår i riksintressena Kulturminnesvård, 
Friluftslivet och Totalförsvaret (även militärt influensområde). Att Försvaret har ett 
övningsområde som ansluter till vägen är även det ett statligt intresse som måste 
beaktas. Vägen fyller en viktig funktion för de boende utefter vägen, men även för övriga 
boende i Salem och grannkommunerna som vill ta sig till ett attraktivt friluftsområde.  

Alla som har behov av vägen, även golfspelare och friluftsintresserade, är i praktiken 
vägintressenter och utgör därför ett allmänt intresse. Om det statliga väghållaransvaret 
skulle tvingas på de fast boende skulle det utgöra en orimlig belastning och mycket stor 
olägenhet för dessa, se väglagen 25§ “... och åtgärden medför endast ringa olägenhet för 
bygden”. 

I en överenskommelse  mellan Trafikverket,  Riksförbundet Enskilda Vägar och SKL (TRV 
2012/67108 Projektrapport Översyn väghållaransvar, se bilaga 3) konstaterades det att 
för landsbygdsvägar krävs ett politiskt ställningstagande och en fördjupad utredning 
avseende  när en väg inte längre ska vara allmän. Något sådant ställningstagande och 
utredning har ännu inte gjorts. Innan dessa frågor är utredda bör väghållaransvaret inte 
förändras. 

Det planerade byggandet av bostäder intill golfklubben skulle äventyras av en indragning, 
därmed åsidosätts ett av de viktigaste statliga intressena just nu, nämligen 
bostadsbyggande. Nationellt och i Stockholms län har bostadsbyggandet högsta politiska 
prioritet för att länet ska kunna bibehålla sin funktion som landets ekonomiska motor.  

Ärendet 
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Bakgrund 
Trafikverket Region Stockholm föreslår att väg 579 Högantorpsvägen dras in från allmänt 
underhåll. Väg 579 är belägen i norra delen av Salems kommun, ca 7,5 km bilväg utanför 
Salems tätort. Vägen går från korsningen med väg 578 vid Ladvik fram till vändplats vid 
Salems golfklubb. Större delen av vägen är belägen i Salems kommun och en delsträcka 
av vägen, vid Persboda, är belägen i Södertälje kommun. Väg 579 har markerats med blå 
prickar på kartbild nedan.  

Väg 579 har en längd om ca 4 km och en bredd som varierar mellan 3,7 och 5,5 meter. På 
de delar av vägen som har en bredd på 3,7 respektive 4,0 meter finns det ett körfält 
medan det på sträckan där vägen är 5,5 meter bred finns två körfält. Vägen saknar gång- 
och cykelbana. Dalkarlsängsvägen leder in på militärt övnings- och skjutfältsområde. 
Totalt ansluter ca 20 st enskilda vägar från väg 579.  

Antalet vägintressenter är viktigt för om en väg ska betraktas som allmän. Som 
vägintressenter räknas de som är fast bosatta i området eller andra som regelbundet 
använder vägen. Längs med vägen finns ett uppskattat antal om ca 130 fastighetsägare, 
varav 66 är fast boende och därmed utgör vägintressenter. Vägens trafikmängd är 677 
fordon per årsmedeldygn (ÅDT). Att ÅDT uppgår till ett mycket högre antal än antalet fast 
boende tyder på att det är besökare av fritidsbostäder och golfklubben som nyttjar 
vägen. Golfklubben är öppen året runt vilket ger daglig trafik. SLs busslinje 750 trafikerar 
vägen med nio avgångar vardagar och tre avgångar på lördagar och söndagar. 

Av områdesbestämmelserna framgår det att vägar och stigar inom området närmast 
golfbanan skall bevaras och vara tillgängliga för allmänheten. Bestämmelserna är 
avsedda att reglera anläggandet av golfbana och att ge skydd åt platsens natur- och 
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kulturhistoriska värden så att fler människor får möjlighet att uppleva områdets 
kvaliteter.  

Vägen har betydelse för allmänheten och för turismen då den leder till Salems golfklubb 
och Högantorps golfklubb med tillhörande restaurangverksamhet m.m.  

Utbyggnadsplaner  
Salems kommun beslutade 2015 ge positivt planbesked för 177 bostäder vid Högantorp, 
vilket innebär att kommunen har för avsikt att upprätta detaljplan för området under 
förutsättning att ett planeringsavtal tecknas, där kommunens kostnader för projektet 
minimeras och att frågan om breddning av Högantorpsvägen löses. Förslaget innebär att 
Högantorpsvägen måste breddas till 6,5 meter. På vissa vägavsnitt kräver detta att 
befintliga alléträd måste fällas och nya planteras. Vid möte med Trafikverket,  Södertälje 
kommun och Salems kommun den 18 februari 2016 noterades att väghållaransvaret 
ligger kvar på Trv, som håller i framtagandet av vägplan men bekostas av exploatören. 
Detaljplan har, i skrivande stund, inte påbörjats. Planområdet är beläget norr om väg 
579, nordost om Salems golfklubb. 

Entreprenörens plan innefattar 54 bostäder i Södertälje kommun, vilket summerar till 
231 bostäder i anslutning till väg 579.  

Kommunstyrelseförvaltningens  synpunkter 
Områden som är av särskilt allmänt, det vill säga statligt, intresse för landet anges som 
riksintresseområden. Delar av vägen ingår i riksintressena Kulturminnesvård, Friluftslivet 
och Totalförsvaret (även militärt influensområde). Att Försvaret har ett övningsområde 
som ansluter till vägen är även det ett statligt intresse som måste beaktas. 

Staten har sedan urminnes tider haft ansvar för väghållningen utanför tätorterna, 
inklusive väg 579 som förr användes av grönsaks- och fruktodlare till och från torget i 
Södertälje. Även om vägen inte används för dessa ändamål idag så fyller vägen 
fortfarande en viktig funktion för de boende utefter vägen, men även för övriga boende i 
Salem och grannkommunerna som vill ta sig till ett attraktivt friluftsområde.  

Alla som har behov av och utnyttjar vägen utöver de fast bosatta, även golfspelare och 
friluftsintresserade, är i praktiken vägintressenter och p g a antalet av dessa utgör vägen 
ett allmänt intresse. Att som Trafikverket utgå från en strikt juridisk tolkning av vem som 
är vägintressent stämmer knappast med väglagens intentioner. Om det statliga 
väghållaransvaret skulle tvingas på de 66 fast boende vägintressenterna skulle det utgöra 
en orimlig ekonomisk belastning och mycket stor olägenhet för dessa, se väglagen 25§ 
“...och åtgärden medför endast ringa olägenhet för bygden”. 

Något politiskt uppdrag att se över väghållaransvaret har trafikverket inte kunnat 
presentera. I den överenskommelse  mellan Trafikverket,  REV och SKL som lämnades till 
näringsdepartementet 2012 konstaterades att det för landsbygdsvägar krävs ett politiskt 
ställningstagande och en fördjupad utredning. Parterna identifierade följande åtgärder: 

● Fördjupad översyn av väglagen för att få en klar gräns för när en väg ska vara
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allmän 
● Långsiktig lösning för hur kommunerna kompenseras för ökade kostnader vid

ökat väghållaransvar
● Utreda alternativ huvudman (regioner och kommuner) för statsbidrag.

Innan dessa frågor är utredda bör väghållaransvaret inte förändras avseende väg 579. 

Utbyggnadsplanerna omfattande 231 bostäder intill golfklubben skulle äventyras av en 
indragning av väghållaransvaret, därmed åsidosätts ett av de viktigaste statliga intressena 
just nu. Nationellt och i Stockholms län har bostadsbyggandet högsta politiska prioritet 
för att länet ska kunna bibehålla sin funktion som landets ekonomiska motor*). Frågan 
om att väghållaransvaret skulle förändras nämndes aldrig inför det planbesked som 
kommunen beviljade den tilltänkta exploatören i november 2015.  

Vidare trafikeras vägen av SLs busslinje vilket visar på vägens stora betydelse för 
området, och därmed får den anses ha ett allmänt, inte minst statligt, intresse.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att vägen är ett fortsatt allmänt intresse och att en 
indragning av väghållaransvaret skulle medföra en betydande olägenhet för 
kommuninvånarna och avstyrker därför förslaget. 

*) Se till exempel Regeringens pressmeddelande  om ökade möjligheter för 
bostadsbyggande i Stockholmsregionen 2017-11-10 

Per Almström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Remiss Förslag till indragning av allmän väg
2. PM Förslag om indragning av Väg 579 Högantorpsvägen, Salems kommun och Södertälje

kommun, Stockholms län
3. TRV 2012/67108 Projektrapport Översyn väghållaransvar

Delges 

Arkiv 
Trafikverket (sofia.a.johansson@trafikverket.se), ärendenr TRV 2017/23791 
Södertälje kommun Homan.Gohari@sodertalje.se
Övriga sakägare, se separat lista 

mailto:sofia.a.johansson@trafikverket.se
mailto:Homan.Gohari@sodertalje.se
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Förslag till indragning av allmän väg

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Stockholm, föreslår att väg 579 inom
Salems kommun och Södertälje kommun, Stockholms län, ska dras in från allmänt
underhåll.

Utredningen är sammanfattad i bifogat PM med bilagda kartor.

Förslaget innebär att vägen dras in från allmänt underhåll enligt 25 § väglagen. Se
bilagda kartor.

Vi vill ha Ert yttrande om förslaget senast den 13 november 2017

Yttrande kan lämnas via e-post till sofia.a.johansson@trafikverket.se eller via brev till:

Trafikverket Region Stockholm

Att: Lyonel Aguilar

172 90 Sundbyberg

Ange ärendenummer TRV 2017/23791 i Ert yttrande.

Kontakt om ni har frågor: sofia.a.johansson@trafikverket.se

Med vänlig hälsning

Sofia Johansson, Utredning

Trafikverket Region Stockholm

Bilagor:

- PM Förslag till indragning väg 579
- Karta väg 579, skala 1:20 000
- Karta väg 579, skala 1:40 000
- Karta väg 579, skala 1:60 000
- Karta väg 579, skala 1:200 000
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Kopia till:Enligt sändlista
Diariet

Förslag om indragning av Väg 579 
Högantorpsvägen, Salems kommun och Södertälje 
kommun, Stockholms län

Trafikverket Region Stockholms förslag
Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Stockholm, föreslår till beslutande 
myndighet Trafikverket på central nivå, att väg 579 Högantorpsvägen, Salems kommun 
och Södertälje kommun, Stockholms län dras in från allmänt underhåll.

Bakgrund
Väghållningsmyndigheten har bland annat till uppgift att föreslå förändringar av 
ansvaret för väghållningen på de statliga vägarna. Detta kan till exempel vara om syftet 
med en viss väg har förändrats. 

Lagstiftning 
En allmän väg får enligt 25 § Väglagen dras in, om den efter tillkomsten av en ny väg eller 
av någon annat skäl inte behövs för det allmänna samt att åtgärden medför högst ringa 
olägenhet för bygden.

Vägen behövs inte för det allmänna. 
Med ”det allmänna” avses behovet av allmän statlig väg. Staten ska främst ansvara för 
vägar som har funktion som förbindelseled i det statliga vägnätet.

Indragning får medföra högst ringa olägenhet för bygden.
Med ”bygden” menas ett bebyggt område i landsorten, som enligt tradition utgör en 
historisk, kulturell och geografisk enhet. Bygden är således inte synonymt med t ex by 
eller med det närmaste området utmed en viss väg.

Syftet med allmänna statliga vägar
Det huvudsakliga syftet med allmänna statliga vägar är att förbinda olika målpunkter 
med varandra. Förbindelsebehovet är det övergripande kriteriet och sådana vägar ska 
därför normalt vara allmänna statliga vägar, om inte det statliga vägnätet redan är 
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tillräckligt tätt. Trafiken längs en förbindelseled får inte heller vara alltför ringa. 
Utfartsvägar är normalt enskilda vägar och kräver starkare skäl för att förändras till 
allmän statlig väg eller för att fortsätta vara allmän statlig väg. 

Kort om varför ärendet initierades 
Trafikverket genomför projektet Rätt väghållaransvar (RÄV) som innebär att 
Trafikverket gör en översyn av väghållaransvaret för dels det statliga vägnätet och dels 
för kommunala väghållningsområden inom samtliga kommuner i Sverige. Trafikverket 
utreder vägsträckor där väghållaransvaret skulle kunna förändras till antingen enskilt 
eller kommunalt genom att stämma av dessa mot de kriterier som tagits fram för 
fördelningen av väghållaransvar mellan stat, kommun och enskilda väghållare. Motivet 
till översynen är att få ”rätt väghållaransvar”, vilket innebär att väghållaransvaret ska 
vara rätt avgränsat mellan statlig, kommunal och enskild väghållare utifrån 
samhällsekonomisk effektivitet och rationell väghållning. Ansvarsfördelningen är ett 
resultat av samverkan mellan Sveriges kommuner och landsting, Riksförbundet enskilda 
vägar och Trafikverket.

Beskrivning, fakta om väg 579 
Geografi 
Väg 579 är belägen i norra delen av Salems kommun, ca 7,5 km bilväg utanför Salem 
tätort. Vägen går från korsningen med väg 578 vid Ladvik fram till vändplats vid Salems 
golfklubb och Högantorps golfklubb i Högantorp. Den större delen av vägen är belägen i 
Salems kommun inom Stockholms län och en delsträcka av vägen, vid Persboda, är 
belägen i Södertälje kommun inom Stockholms län. Väg 579 har markerats med blå 
prickar på kartbild nedan. 

Bild 1: Väg 579 Högantorpsvägen. Vägens sträckning är markerad med blå prickar.
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Vägens funktion
Väg 579 är en utfartsväg för fritidsboende, fastboende och ett par verksamheter (bla 
golfklubb/golfanläggning). Vägen ger direkt, eller via anslutande enskilda vägar, tillträde 
till ca 80 fastigheter. Av det totala antalet om ca 130 fastighetsägare, är 66 fastboende 
och utgör därmed vägintressenter. Övriga fastighetsägare är inte permanent bosatta i 
området. Väg 579 utgör en tertiär länsväg. Vägen har endast lokal betydelse.

Det finns åkermark och skogsmark inom det aktuella området. Det förekommer inte 
något tätbebyggt område längs med vägen, enligt Nationella vägdatabasen (NVDB). 

Vägens standard och skick
Väg 579 har en längd om ca 4 km och en bredd som varierar mellan 3,7 meter, 4,0 meter 
och 5,5 meter. På de delar av vägen som har en bredd på 3,7 respektive 4,0 meter finns 
det ett körfält medan det på sträckan där vägen är 5,5 meter bred finns två körfält.

Väg 579 är en klass 5 väg i funktionell vägklass och är ur leveranskvalitet drift och 
underhåll värderad som ”Övriga lågtrafikerade vägar”. Vägen har bärighetsklass BK 1. 
Vägen är belagd med VV-slitlager: Bituminös. Vägen är smal, med sprickor på vissa 
ställen men överlag i relativt gott skick, utan större skador. Hastighetsbegränsning för 
hela sträckan är 70 km/h.

Väganordningar
Det finns ingen belysning längs med vägen. Det finns heller inga broar eller tunnlar längs 
med vägen. Vägen saknar gång- och cykelbana. Vägräcke finns på en del av sträckan samt 
mötesfickor på några ställen. 

Det finns 8 busshållplatser längs med vägen, från Ladvik i söder till Högantorp i norr 
som trafikeras av Stockholms lokaltrafik busslinje 750. Av- och påstigning sker i 
anslutning till hållplatsstolpe vid vägkant. Bussföretaget sköter driften av 
hållplatsstolparna. 

Anslutande vägar 
Från väg 579 ansluter ett antal enskilda vägar som går till de omkringliggande 
fastigheterna. En av de enskilda vägarna går till Stall Högantorp. Från vägen ansluter 
även de enskilda vägarna Darlkarlsängsvägen, Bockholmssättravägen och Vitsandsvägen. 
Det finns ett väghinder i form av grind eller bom på den anslutande Darlkarlsängsvägen. 
Darlkarlsängsvägen leder in på militärt övnings- och skjutfältsområde. Totalt ansluter ca 
20 st enskilda vägar från väg 579. 
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Trafikmängd/ÅDT/Vägintressenter

Antalet vägintressenter är viktigt för om en väg ska betraktas som allmän. Som 
vägintressenter räknas de som är fast bosatta i området eller andra som regelbundet 
använder vägen. De som besöker en kommersiell inrättning (t ex ett värdshus 
/restaurang eller i det aktuella fallet Salems golfklubb) räknas inte som självständiga 
intressenter. Däremot räknas själva företaget och dess anställa som intressenter. 

Vägens trafikmängd är 677 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav andelen tung 
trafik/lastbilar utgör 40 st, enligt data inlagt i NVDB 2016-01-01. 

Längs med väg 579, samt efter de anslutande enskilda vägarna, finns ett uppskattat antal 
om totalt ca 130 fastighetsägare, fördelat på ca 80 fastigheter, varav 66 fastighetsägare är 
fast boende och därmed utgör vägintressenter. Av vägintressenterna utgör 2 st 
verksamheter (Salems Golf AB och AB Carl Söderberg). Verksamheterna utgör vardera 1 
vägintressent. Även verksamheternas anställda utgör vägintressenter så det tillkommer 
ett antal. Att ÅDT uppgår till ett mycket högre antal än antalet fast boende, tyder på att 
det är besökare av fritidsbostäder och golfklubben som nyttjar vägen. Golfklubben är 
öppen året runt vilket tyder på att trafik till golfklubben sker dagligen. Enligt 
ovanstående definition utgör alltså besökarna till golfklubben inte vägintressenter. 
Vägintressenterna består av fast boende och anställda på de i området belägna 
verksamheterna. 

Stockholms Lokaltrafik busslinje nr 750 trafikerar vägen med nio avgångar mellan 
Ladvik och Högantorp under vardagar och med tre avgångar på lördagar och söndagar.

Detaljplanelagt område/utbyggnadsplaner längs med vägen

Befintliga planer
Del av väg 579 omfattas av områdesbestämmelser för Högantorp (områdesbestämmelser 
för del av Högantorp 2:1, laga kraft 92-11-25, Akt 0128-P92/1022). Vägen omfattas inte 
av några andra planer. 

Av områdesbestämmelserna, inom den del väg 579 berörs (närmast golfbanan), framgår 
det att vägar och stigar inom området skall bevaras och vara tillgängliga för allmänheten. 
Den berörda delen av Högantorpsvägen har i områdesbestämmelserna beteckningen 
”Tq” som innebär att det gamla vägsystemet ska bevaras med befintlig allé. 

I områdesbestämmelserna står även följande: Genom etablering av golfverksamheten 
förutsätts att området ordnas så att tillgängligheten för allmänheten ökas genom tex att 
parkeringsplatserna inte förbehålls golfspelare. Av områdesbestämmelserna framgår 
även att det åligger golfklubben att på lämpligt sätt underrätta allmänheten om dess rätt 



PM
Ärendenummer Dokumentdatum 
TRV 2017/23791 2017-09-25

Sidor
5(9)

Trafikverket
Region Stockholm 
172 90 Sundbyberg 
Besöksadress: Solna Strandväg 98,
171 54 Solna

Texttelefon: 010 - 123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Sofia Johansson
PLstu
Mobil: 070-393 00 33
E-post: sofia.a.johansson@trafikverket.se

TM
AL

L 
04

23
 P

M
 v

 1
.0

att vistas inom området. Bestämmelserna är avsedda att reglera anläggandet av golfbana 
och att ge skydd åt platsens natur- och kulturhistoriska värden så att de inte förvanskas 
och att fler människor får möjlighet att uppleva områdets kvalitéer. 

Utbyggnadsplaner
Salems kommun har, enligt kommunens hemsida, den 5 oktober 2015 beslutat att ge 
positivt planbesked för 177 bostäder vid Högantorp (Del av fastighet Högantorp 3:8). 
Beslutet innebär att kommunen har för avsikt att upprätta detaljplan för området under 
förutsättning att ett planeringsavtal tecknas, där kommunens kostnader för projektet 
minimeras och att frågan om breddning av Högantorpsvägen löses. Förslaget innebär att 
Högantorpsvägen måste breddas till 6,5 meter. På vissa vägavsnitt kräver detta att 
befintliga alléträd måste fällas och nya planteras. Detaljplan har, i skrivande stund, inte 
påbörjats.

Planområdet är beläget norr om Högantorpsvägen, väg 579, nordost om Salems 
golfklubb.

Bild 2: Karta över planerat exploateringsområde (bild från Salems kommuns hemsida)

Natur och miljö
Halva vägsträckan är belägen inom Bornsjöns vattenskyddsområde och en del av 
vägsträckan går inom eller intill Bornsjöns naturreservat. Området kommer även att ingå 
i Mälarens utökade vattenskyddsområde.

Det finns flera alléer längs med vägens sträckning. En del av alléträden har under 2016 
nedtagits enligt beslut mellan Trafikverket och Länsstyrelsen då dessa träd bedömts som 
direkt trafikfarliga med anledning av ålder och skick. 

En del av vägens sträckning utgör artrik vägmiljö.
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Längs med vägen finns ett naturminne bildat 1962-02-24, vilket utgörs av en tall som är 
belägen precis intill vägen. Trädet är fridlyst och får inte fällas eller skadas. På trädet 
finns en tavla upplysande om att trädet är fridlyst. 

Allmänna intressen, fritids- och turiständamål/Allmänna inrättningar
Vägen har betydelse för allmänheten och för turismen då den leder till Salems golfklubb 
och Högantorps golfklubb med tillhörande restaurangverksamhet m.m. Golfklubben 
utgör dock inte en allmän inrättning och något motiv för allmän statlig väg fram till 
golfklubben finns därför inte. 

Med allmänna inrättningar avses såväl statlig som kommunal verksamhet. Väg till 
viktigare allmän inrättning kan vara allmän väg enligt väglagen. Med allmän inrättning 
avses en anläggning av betydelse för de allmänna kommunikationerna eller annan 
anläggning som är av intresse för allmänheten. Med allmän inrättning avses dels 
inrättningar för passagerartrafik d.v.s. järnvägsstation, flygplats och passagerarhamn 
med reguljärtrafik, och dels andra allmänna inrättningar. Till den senare kategorin 
räknas sjukhus, stora vårdcentraler med akutmottagning och ytterligare andra allmänna 
inrättningar som tingshus, kommunalkontor, försäkringskassa och liknande, om vägen 
leder till flera sådana inrättningar. En annan kategori kan vara ledterminaler i fjällen, 
nationalparker m.m. där trafiken till allmänintresset är betydande och står för större 
delen av trafikmängden.

Längs med eller i anslutning till väg 579 finns det i dagsläget inte några allmänna 
inrättningar. 

Det har dock förut funnits ett par olika verksamheter som kan ha motiverat allmän statlig 
väg, dels en folkskola, dels ett statligt flickhem, LVM-hem (lag om vård av missbrukare). 
Högantorps gård hyrdes tidigare av Statens Institutionsstyrelse (SiS) och nyttjades fram 
till år 2012 som LVM-hem (Rebecca hemmet), ett ungdomshem för flickor i tonåren med 
bla missbruksproblematik. Verksamheten har flyttat till Ekerö och sedan har Högantorps 
gård sålts till ett bolag som äger den angränsande jord- och skogsbruksfastigheten 
Bockholmssättra. Längs med vägen finns även en byggnad som tidigare utgjort en 
folkskola. Där pågår dock inte längre någon skolverksamhet. Fastigheten ägs idag av 
privatpersoner.  

Statsbidrag
Möjligheten till statligt driftsbidrag för enskilda vägar regleras genom Förordning 
(1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. Bidrag kan lämnas för enskilda vägar 
som inte är av obetydlig längd (normalt cirka 1 km) och som tillgodoser ett 
kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. 
Bidrag kan också lämnas för vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar 
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eller som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse. Väghållningen ska vara ordnad i någon 
form av organisation eller genom överenskommelse som godkänts av Trafikverket. Vägar 
till vilka driftbidrag lämnas ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl. Den 
väghållningsorganisation (ex samfällighetsförening) som i framtiden har ansvar för 
vägen ansvarar själv för att ansöka om statligt driftbidrag. Ansökan skickas till 
Trafikverket. 

Motivering till förslag om indragning
Inga allmänna inrättningar längs med vägen
Det finns inte några allmänna inrättningar längs med vägen. De tidigare verksamheterna 
LVM-hem och folkskola är sådana verksamheter som eventuellt kan ha utgjort skäl för 
att vägen behövdes för det allmänna, även om verksamheterna i sig inte utgjort allmänna 
inrättningar. De båda verksamheterna har numera flyttat respektive lagts ned, vilket 
utgör ett sådant ”annat skäl” som föranleder att vägen inte längre behövs för det 
allmänna. 

Utfartsväg av lokal betydelse
Vägen utgör inte en sådan förbindelseväg eller genomfartsled som föranleder allmän väg 
utan har funktionen av en utfartsväg med främst nytta för fastighetsägare i vägens 
omgivning samt för att nå golfklubben. 

Vägintressenter
Antalet vägintressenter är färre än vad som normalt krävs (minst 200 vägintressenter) 
för att en väg ska övervägas att vara allmän väg. 

Sammantagen motivering
Den sammanlagda motiveringen till indragning av den aktuella vägen är tagen med 
hänsyn till samtliga ovan uppräknade skäl; att det inte finns några allmänna inrättningar 
längs med vägen, att vägen har funktionen av en utfartsväg och att vägintressenterna 
består av de boende längs med vägen och inom dess närhet och att antalet 
vägintressenter är begränsat. 

Med anledning av ovanstående argument bedömer väghållningsmyndigheten 
Trafikverket Region Stockholm att vägen inte längre behövs för det allmänna då det inte 
finns tillräckliga skäl för att vägen fortsättningsvis ska vara allmän statlig väg. Vägens 
betydelse har förändrats och behovet av en allmän statlig väg har därmed upphört. 
Vidare anser väghållningsmyndigheten att en indragning av väg 579 medför en totalt sett 
mer rationell väghållning.
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Ringa olägenhet för bygden
Att vägen dras in från allmänt underhåll medför ingen omväg då vägens funktion inte 
kommer att förändras och då vägen kommer att finnas kvar, dock med ny väghållare. 
Vidare utgör antalet fastighetsägare utmed Högantorpsvägen med omnejd ett bra 
underlag till andelstal och därmed förutsättning för att klara framtida drift och underhåll 
i en enskild vägsamfällighet på ett rationellt sätt. Åtgärden medför därför högst ringa 
olägenhet för bygden. 

Den fortsatta handläggningen
Utredningen är sammanfattad i denna promemoria. Denna skickas på remiss till Salems 
kommun, Södertälje kommun och andra myndigheter som är berörda samt övriga som 
kan bidra med upplysningar för yttrande. Utredningen skickas även till berörda sakägare 
för yttrande. Sedan skickas utredningen till Länsstyrelsen för yttrande över förslaget med 
stöd av samtliga handlingar i ärendet. Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region 
Stockholm, sammanställer slutligen de inkomna synpunkterna och överlämnar ärendet 
till Trafikverket på central nivå för beslut.

Efter ett eventuellt indragningsbeslut med laga kraft
Vid ett eventuellt indragningsbeslut kommer väghållningsmyndigheten, Trafikverket 
Region Stockholm, att ansöka om och bekosta en anläggningsförrättning av 
Lantmäteriet, för att få Lantmäteriets beslut dels om omfattning på den framtida 
enskilda väganläggningen, dels för att Lantmäteriet ska besluta om framtida 
förvaltningsform för väganläggningen. 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Stockholm, kommer också i samråd med 
den nya väghållaren, dvs den förvaltare som Lantmäteriet beslutar om (ex 
samfällighetsförening), att besikta vägen för att få underlag för att utföra upprustning av 
eventuellt eftersatt underhåll.

Den nya väghållaren kommer att få skälig tid på sig att ordna väghållningen vilket sker 
efter det att Lantmäteriets beslut i anläggningsförrättningen vunnit laga kraft. Ofta 
beslutar Lantmäteriet i samband med avslut av aktuell lantmäteriförrättning vid vilken 
tidpunkt som väghållaransvaret övergår till den nya förvaltaren. 

Trafikverket sköter väghållningen tills det finns en ny väghållare, om detta sker inom 
rimlig tid. Tidpunkten för överlämnande till ny väghållare ligger dock normalt tre 
månader framåt i tiden från det att de berörda meddelats om detta. Detta gäller om 
tidpunkten inte särskilt framgår av lantmäteriets beslut. 

I beslutet vid indragning ingår alla eventuella väganordningar, som i dag är statliga, som 
t ex belysning, räcken skyltar m.m. och tillfaller därmed den nya väghållaren.
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Bilagor
Bilaga 1 – Karta Väg 579 Högantorpsvägen skala 1:20000

Bilaga 2 - Karta Väg 579 Högantorpsvägen skala 1:40000

Bilaga 3 - Karta Väg 579 Högantorpsvägen skala 1:60000

Bilaga 4 - Karta Väg 579 Högantorpsvägen skala 1:200000
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:265

Inrättande av gemensamhetsanläggning för väg 
(Heliodalsvägen) enligt bestämmelser i detaljplan 80-59

Salems kommun har upprättat en detaljplan för Heliodal som vann laga kraft den 11 april 
2016 (dp 80-59). Enligt genomförandebeskrivningen ska enskilda fastighetsägare eller 
grupper av enskilda fastighetsägare ansvara för ansökan om lantmäteriförrättning för att 
bilda gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening som ska bygga, sköta och 
underhålla gemensamma vägar på kvartersmark. Heliodalsvägen är en sådan väg.

Fastighetsägarna längs Heliodalsvägen har lämnat in en ansökan om förrättning, men har 
nu dragit tillbaka den. Orsaken till detta är en långvarig konflikt med fastighetsägaren till 
Uttringe 1:117. De upplever att det är svårt att driva denna process framåt eftersom 
fastighetsägaren motarbetar förrättningen och därmed också bildandet av 
samfällighetsföreningen. Detta innebär att förrättningen inte kan genomföras, 
gemensamhetsanläggningen inte kan bildas och därmed att inte Heliodalsvägen kan byggas 
ut. Framförallt kan inte bygglov utfärdas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunen ansöker om 
förrättning hos Lantmäteriet för att få till stånd en gemensamhetsanläggning och 
samfällighetsförening för Heliodalsvägen. Förvaltningen föreslår även att utfarten från 
Heliodalsvägen till Uttringevägen inte stängs av tills dess att Heliodalsvägen är utbyggd i 
hela sin förlängning och har en utfart till Plantskolevägen.

Kommunfullmäktige fattade under 2013 ett beslut om att införa en särskild policy för att 
hantera anläggandet av gator som i detaljplan är beslutat att vara enskilda kvartersvägar. 
Policyn ger kommunen möjlighet att efter att en samfällighet är bildad anlägga en 
kvartersväg. Kostnaden för arbetet ska tillfalla fastighetsägarna.    

Kravet att bygglov först kan beviljas när gemensamhetsanläggningen är bildad. På grund av 
att lantmäteriet har lång väntetid för dessa ärenden, samt att förrättningen är komplicerad 
så kan det dröja upp till 26 månader innan gemensamhetsanläggning samt 
samfällighetsförening är bildad. Därefter kan överklaganden ske. Så fort förrättningen är 
avslutad och klimatet tillåter så kommer kommunen bygga vägen.  

Ansökan om förrättning och gemensamhetsanläggning inklusive samfällighetsförening görs 
med stöd av 18§ 3 pkt anläggningslagen.

Beslutet har kommunicerats med fastighetsägarna genom att förslaget till beslut skickats ut 
med post den 9/11 2017. Detta har skett med stöd av 17§ Förvaltningslagen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2017-11-13. 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om förrättning av Heliodalsvägen enligt

bestämmelser i detaljplan 80-59.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att inrätta en gemensamhetsanläggning

samt samfällighetsförening för Heliodalsvägen
3. Kommunstyrelsen beslutar att avstängningen av Heliodalsvägens utfart mot

Uttringevägen genomförs när Heliodalsvägen är färdigbyggd och utfarten mot
Plantskolevägen är klar.

______________________
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:307

Planbesked för Salem 5:67

Sökande ansöker om planbesked för att komplettera exploatering av bostadsbebyggelse på 
fastigheten Salem 5:67. Grannfastigheten Petersberg är tidigare exploaterad av sökande. 
Sammanlagt önskas 14 nya lgh uppföras i form av parhus. Den gällande detaljplanen för del 
av Söderby park, Salem 5:29 m fl (västra delen), anger att större delen av fastigheten inte 
får bebyggas.

Förvaltningen bedömer att ansökan medför ett olämpligt ianspråktagande av friyta öster 
om det s.k. sjuksköterskehemmet (SH) men att föreslagen bebyggelse väster om densamma 
kan prövas i en ny detaljplan. I samband med planarbete bör även diskussion föras om 
byggrätten för sjuksköterskehemmet, exempelvis möjlighet till påbyggnad av våning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att föreslagen 
bostadsbebyggelse öster om sjuksköterskehemmet utgår vid eventuell prövning av ny 
detaljplan.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 13 oktober 2017. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av ny

detaljplan för fastigheten Salem 5:67 samt ange 2020 som bedömd tid för
detaljplanens antagande.

2. Kommunstyrelsen beslutar att syftet med prövning av ny detaljplan bör ske med
beaktande av förvaltningens rekommendationer.

3. Kommunstyrelsen beslutar att avgift debiteras sökande enligt gällande taxa.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bygg- och miljönämnden att upprätta ny

detaljplan för del av fastigheten Salem 5:67.

______________________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders  Jonsson 
Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för fastigheten Salem 5:67 (Söderby Park) 

Förslag  till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av ny
detaljplan för fastigheten Salem 5:67 samt ange 2020 som bedömd tid för
detaljplanens antagande.

2. Kommunstyrelsen beslutar att syftet med prövning av ny detaljplan bör ske med
beaktande av förvaltningens rekommendationer.

3. Kommunstyrelsen beslutar att avgift debiteras sökande enligt gällande taxa.
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till bygg- och miljönämnden att upprätta

ny detaljplan för del av fastigheten Salem 5:67.

Sammanfattning  av ärendet 
Sökande ansöker om planbesked för att komplettera exploatering av bostadsbebyggelse 
på fastigheten Salem 5:67. Grannfastigheten Petersberg är tidigare exploaterad av 
sökande. Sammanlagt önskas 14 nya lgh uppföras i form av parhus. Den gällande 
detaljplanen för del av Söderby park, Salem 5:29 m fl (västra delen), anger att större 
delen av fastigheten inte får bebyggas. 

Förvaltningen bedömer att ansökan medför ett olämpligt ianspråktagande av friyta öster 
om det s.k. sjuksköterskehemmet (SH) men att föreslagen bebyggelse  väster om 
densamma kan prövas i en ny detaljplan. I samband med planarbete bör även diskussion 
föras om byggrätten för sjuksköterskehemmet, exempelvis möjlighet till påbyggnad av 
våning.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar att föreslagen 
bostadsbebyggelse öster om sjuksköterskehemmet utgår vid eventuell prövning av ny 
detaljplan.  

Ärendebeskrivning 

Mikael Rosenberg för Vidare Fastighets AB har 2017-09-28 inkommit med ansökan om 
planbesked för exploatering av bostadsbebyggelse på fastigheten Salem 5:67 inom 
Söderby Park. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett flerfamiljshus med totalt 18 
lgh. Sammanlagt önskas 14 nya lgh uppföras. På den östra sidan av befintlig byggnad 
avses två st parhus och på den västra sidan fem st parhus. Parkering för bostäderna 
föreslås anläggas i anslutning till de nya bostäderna (p-tal 1,15 per/lgh).  

Vidare Fastighets AB har tidigare genomfört bebyggelse av par- och radhus på 
grannfastigheten Petersberg. Vidare Fastigheter AB vill komplettera den exploatering 
som tidigare skett. Den befintliga byggnaden på fastigheten Salem 5:67 avses renoveras 
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enligt ansökan. 

Sökande har 2016-10-19 lämnat in begäran om planbesked för samma fastighet med 
samma syfte men med något högre exploatering (ärende PEX/2017:16), ärendet drogs 
dock tillbaka på sökandes begäran. 

Planförhållanden 

Gällande detaljplan för del av Söderby park, Salem 5:29 m fl (västra delen) plan nr 83-12 
vann laga kraft 2007-05-11. Detaljplanen reglerar att större delen av fastigheten inte får 
bebyggas och att en del av marken endast får bebyggas med uthus och carports. 
Bebyggelse får högst vara två våningar högt. Genomförandetiden är 10 år och gick ut 
2017-05-11. 

Underliggande  handlingar 

Ansökningshandlingarna bifogas detta beslut. 

Miljö-  och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Lämplighetsbedömning 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den del av ansökan som 
avser markområde väster om sjuksköterskehemmet (SH) bör kunna prövas i en 
planprocess för ny detaljplan. Området ingår i sin helhet i riksintresseområde för 
kulturmiljövård. Den aktuella fastigheten berörs dock ej av något skydd i gällande 
detaljplan och bebyggelsen pekas ej heller ut särskilt skyddsvärd i den kulturhistoriska 
undersökningen som producerades 1988. Processen bör därmed kunna genomföras med 
standardförfarande. Ställningstagandet kan dock komma att ändras efter samråd med 
länsstyrelsen i samband med behovsbedömning av miljöbedömning.  

Området väster om SH består av en dunge gles tallskog samt en mindre gräsbeväxt friyta. 
Vid genomfört platsbesök var upplevelsen av naturområdet och intilliggande friytor att 
de inte används i någon större utsträckning, förmodligen pga skuggning från skog.  
Den planerade bebyggelsen öster om SH bedöms dock som olämplig då den 
sammanlagda mängden fri-/vistelseyta som ianspråktas blir för stor. Det finns 
indikationer på problem med parkeringsytor generellt i området, detta skulle riskera 
förvärras ytterligare om för stor andel tillgänglig parkeringsyta försvinner. Tomterna 
känns forcerade och kommer påverkas starkt från kringliggande gatutrafik.  

Motiv till bedömning 
Förslaget ligger i linje med kommunens gällande översiktsplan och medborgardialog kring 
förslaget till ny översiktsplan gällande behov av bostäder i kommunen. Grannfastigheten 
Petersberg är tidigare bebyggd med rad- och parhus vilket gör att den föreslagna 
bebyggelsen bör bli en bra komplettering i området.  

Då fastigheten ligger inom ett befintligt bostadsområde finns både kommunalt vatten 
och avlopp inom området och till vilken den nya bebyggelsen bör kunna anslutas. 
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Tidsplan 

Preliminärt bedöms planprocessen starta under 2018 och antas 2019-2020. 

Avgift för planbesked  

Avgiften för planbeskedet är 10,000 kr (minsta kostnad) enligt gällande taxa. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planarkitekt Anders Jonsson och chef för Plan- och 
exploateringsenheten Martin Mansell. 

Christina Lood                                            Martin Mansell 
Miljö- och samhällsbyggnadschef           Plan- och exploateringschef 

Bilagor 

Begäran om planbesked 

Delges 

Mikael Rosenberg för Vidare Fastighets AB 

Expedieras 
Akten MSB 
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Kommunstyrelsen
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Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:316

Tilläggsavtal - Rönninge centrum

Ett tilläggsavtal för markanvisningsavtalet daterat 2015-01-21 mellan Salems kommun och 
Småa AB, har upprättats för att utöka bolagets åtaganden. Tilläggsavtalet har tillkommit för 
att tidsplanen enligt markanvisningsavtalet inte följts och för att avtala om en ny 
parkeringslösning om att uppföra parkeringsdäck. Tilläggsavtalet reglerar bland annat att 
bolaget ska uppföra en parkeringsdäck, bilpool, laddstolpar och reglerar vite och en ny 
tidsplan för de försenade projekten.

Detaljplanen för Rönninge centrum, dp 81-64, avser att inom området uppföra fyra kvarter 
med 115-120 lägenheter med tillhörande allmänna anläggningar som ska utvecklas och 
upprustas.

Parallellt under planarbetet upprättades ett markanvisningsavtal mellan Salems kommun 
och Småa AB som byggentreprenad. Markanvisningsavtalet reglerar bland annat frågor som 
berör fastighetsförvärv och övriga fastighetsrättsliga frågor, bebyggelse på blivande 
kvartersmark, p-norm samt tidplan för byggstart.

Tilläggsavtalet för det befintliga markanvisningsavtalet har tillkommit för att utöka bolagets 
åtaganden, då byggstart försenats och antal lägenheter ökats. Bolaget kommer uppföra 
cirka 160-180 lägenheter, vilket utökar behov av antal parkeringsplatser för att uppfylla p-
normen enligt markanvisningsavtalet. Parkeringsnormen för lägenheter som upplåts med 
bostadsrätt ska vara 1,15 bilplats/lägenhet. Parkeringsnormen för lägenheter som upplåts 
med hyresrätt inom område A ska vara 1,0 bilplats/lägenhet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 november 2017. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens

upprättade tilläggsavtal till markanvisningsavtal 2015-01-21 för Rönninge centrum.

______________________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sonia Khan 
Exploateringsingenjör 

Kommunstyrelsen 

Tilläggsavtal till Markanvisningsavtal 2015-01-21 

Förslag  till beslut

1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna Miljö-och
samhällsbyggnads upprättade tilläggsavtal till markanvisningsavtal 2015-01-21
för Rönninge centrum.

Sammanfattning  av ärendet 

Ett tilläggsavtal för Markanvisningsavtalet daterat 2015-01-21 mellan Salems kommun 
och Småa AB, har upprättats för att utöka bolagets åtaganden. Tilläggsavtalet har 
tillkommit för att tidsplanen enligt Markanvisningsavtalet inte följts och för att avtala om 
en ny parkeringslösning om att uppföra parkeringsdäck. Tilläggsavtalet reglerar bland 
annat att bolaget ska uppföra en parkeringsdäck, bilpool, laddstolpar och reglerar en ny 
tidsplan för de försenade projekten. 

Ärendet 

Detaljplanen för Rönninge centrum, dp 81-64, avser att inom området uppföra fyra 
kvarter med 115-120 lägenheter med tillhörande allmänna anläggningar som ska 
utvecklas och upprustas.  

Parallellt under planarbetet upprättades ett markanvisningsavtal mellan Salems kommun 
och Småa AB som byggentreprenad. Markanvisningsavtalet reglerar bland annat frågor 
som berör fastighetsförvärv och övriga fastighetsrättsliga frågor, bebyggelse på blivande 
kvartersmark,  p-norm samt tidplan för byggstart.  

Tilläggsavtalet för det befintliga markanvisningsavtalet har tillkommit för att utöka 
bolagets åtaganden, då byggstart försenats och antal lägenheter ökats. Bolaget kommer 
uppföra cirka 160-180 lägenheter, vilket utökar behov av antal parkeringsplatser för att 
uppfylla p-normen enligt markanvisningsavtalet. Parkeringsnormen för lägenheter som 
upplåts med bostadsrätt ska vara 1,15 bilplats/lägenhet. Parkeringsnormen för 
lägenheter som upplåts med hyresrätt inom område A ska vara 1,0 bilplats/lägenhet. 

Tilläggsavtal till markanvisningsavtal daterat 2015-01-21 

Ett tilläggsavtal till markanvisningsavtalet har tagits fram med bolaget Småa AB, som 
reglerar parternas åtaganden. Tilläggsavtalet reglerar bland annat att bolaget ska uppföra 
en parkeringsdäck,  bilpool, laddstolpar och uthyrning av lägenheter. Tilläggsavtalet 
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omfattas även av en ny tidsplan för de försenade projekten. Överskrids de angivna 
tidsangivelser är bolaget skyldiga att erlägga vite om 1251 000 kronor till kommunen per 
överträdelse.  

Tilläggsavtalet till markanvisningsavtalet ska vara undertecknat av Småa innan 
kommunfullmäktige i Salems kommun godkänner detta tilläggsavtal.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan i samråd med och  plan- och 
exploateringschef Martin Mansell. 

Christina Lood  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningschef 

Martin Mansell 
Plan- och exploateringschef 

Bilagor 

Markanvisningsavtalet 2015-01-21 
Tilläggsavtalet 

Delges 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:319

Uppdaterat avtal för samordnad energi- och klimatrådgivning

Avtal för samordnad energi- och klimatrådgivning ersätter tidigare avtal mellan Salem, 
Haninge, Huddinge och Tyresö. Avtalet utökas med Nynäshamn. Det nya avtalet medför en 
resursförändring. Projektmedel för Salems kommun ökar från 16 130 kr till 23 190 kr, del av 
heltidstjänster minskar från 14% till 13%. I övrigt är avtalet oförändrat.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 24 oktober 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtal för samordning av energi- och klimatrådgivning för år 
2018. 

______________________
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:282

Svar på revisionsrapport - Migrationens effekter på 
kommunens verksamheter

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat migrationens effekter på 
kommunens verksamheter. Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om 
kommunens verksamheter är rustade för att möta det ökade behovet av välfärdstjänster 
och bostäder som följer av en ökande migration samt om planen för strategisk 
personalförsörjning omfattar nyanlända.

Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen senast den 31 december 2017. 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att de två första av revisorernas 
rekommendationer redan är uppfyllda medan den tredje inte bedöms som nödvändig. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 november 2017. 

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01 som sitt svar

på granskningsrapporten “Migrationens effekter på kommunens verksamheter”.
2. Kommunstyrelsen beslutar att framföra att revisionens urval av representanter för

de förtroendevalda ter sig märkligt då enbart oppositionens företrädare har
kommit till tals. Både kommunalråd från majoritet och opposition från bör vara
representerade när revisionen intervjuar förtroendevalda.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport - Migrationens effekter på 
kommunens verksamheter 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lämna tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01 som sitt svar på 
granskningsrapporten “Migrationens effekter på kommunens verksamheter”.  

Sammanfattning  av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat migrationens effekter på 
kommunens verksamheter. Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om 
kommunens verksamheter är rustade för att möta det ökade behovet av välfärdstjänster 
och bostäder som följer av en ökande migration samt om planen för strategisk 
personalförsörjning omfattar nyanlända. 

Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen senast den 31 december 2017. 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att de två första av revisorernas 
rekommendationer redan är uppfyllda medan den tredje inte bedöms som nödvändig. 

Ärendet 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska migrationens effekter på 
kommunens verksamheter. Med viss förvåning noteras att kommunstyrelsens 
ordförande inte intervjuats av KPMG. Utifrån granskningsresultatet har revisorerna 
lämnat följande rekommendationer: 

● Kommunstyrelsen bör upprätta en långsiktig strategi för att tillgodose behovet av 
bostäder för nyanlända

● Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden bör
införa ett särskilt perspektiv i planering och uppföljning av verksamhet kring
nyanlända

● Kommunstyrelsen bör upprätta en strategi för att matcha kommunens
personalbehov med potentialen i de nyanlända

Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer ges nedan per rekommendation. 
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Kommunstyrelsen  bör upprätta en långsiktig  strategi för att tillgodose  behovet 
av bostäder  för nyanlända 
I Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2016-2020, som beslutades av fullmäktige 
våren 2016, beskrivs hur kommunen tänker tillgodose bostadsbehovet för nyanlända 
fram till 2020. Programmet togs fram av kommunstyrelseförvaltningen och samtliga 
nämnder fick tillfälle att ge synpunkter. Under 2019 kommer bostadsförsörjningsprogram 
för 2020-2024 att tas fram, remitteras och beslutas. I den årliga budgetprocessen framför 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tillkommande och avgående behov 
beträffande de nyanlända, och dessa beslutas politiskt i vanlig ordning. Dessutom 
informerar socialförvaltningen kommunstyrelsens arbetsutskott om situationen vid varje 
sammanträde. 

Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att en långsiktig strategi redan existerar. 

Kommunstyrelsen,  Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden  bör 
införa  ett särskilt perspektiv i planering och uppföljning av verksamhet  kring 
nyanlända 
Vid plangruppens månatliga möten, som leds av kommunstyrelsens ordförande, 
uppdateras kommunens bostadsförsörjningsprognos. Detta inkluderar nyanlända. Vidare 
har kommunstyrelsens lokalsamordningsgrupp, som kommundirektören leder, 
regelbundna möten där nyanländas lokalbehov behandlas som en särskild punkt. 
Minnesnoteringarna avrapporteras i kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessutom 
avrapporterar socialförvaltningen läget beträffande nyanlända regelbundet i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ovanstående gör att kommunstyrelseförvaltningen anser att ett särskilt perspektiv i 
planering och uppföljning av verksamhet kring nyanlända redan visats. 

Kommunstyrelsen  bör upprätta en strategi för att  matcha kommunens 
personalbehov med potentialen  i de nyanlända 
Frågan är viktig både med tanke på kommunens personalbehov och de nyanländas 
situation generellt på arbetsmarknaden. Kommunen arbetar fortlöpande med frågan och 
anser därför inte att någon strategi behöver upprättas. 

Ekonomiska  konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Per Almström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Revisionsrapport - Migrationens effekter på kommunens verksamheter

Delges 
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Arkiv 
Revisionen 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2016:51

Svar på motion - Dokumentera Salems kommuns förändring 
och utbyggnad

Tommy Eklund (S) och Arne Närström (S) har väckt motionen “Dokumentera Salems 
kommuns förändring och utbyggnad” vid kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 
2016. Ärendet remitterades till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Nämnden 
beslutade att bifalla motionen, att dokumentationen skulle påbörjas och att inte binda sig 
till vilka media som används vid sammanträdet den 24 november 2016. Vid 
kommunstyrelsen sammanträde den 13 februari 2017 återremitterade kommunstyrelsen 
motionen till nämnden för ytterligare beredning då ärendet saknade förslag på finansiering.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om finansiering vid sammanträdet den 18 maj 2017. 
Då behandlingen av ärendet sammanfaller med beredningen av budgeten för 2018 har 
finansieringen tagit med i budgetberedningen. Budgeten, inklusive motionens förslag till 
finansiering, behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 och 
planeras beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november. Därmed är 
finansieringen redan behandlad.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen “Dokumentera Salems kommuns förändring

och utbyggnad” av Tommy Eklund (S).
2. Kommunfullmäktige beslutar att dokumentationen påbörjas och att kultur- och

fritidsnämnden inte binder sig till vilka media som används.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Dokumentera Salems kommuns förändring 
och utbyggnad av Tommy Eklund (S)
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen “Dokumentera Salems kommuns förändring
och utbyggnad” av Tommy Eklund (S).

2. Kommunfullmäktige beslutar att dokumentationen påbörjas och att kultur- och
fritidsnämnden inte binder sig till vilka media som används.

Sammanfattning av ärendet

Tommy Eklund (S) och Arne Närström (S) har väckt motionen “Dokumentera Salems 
kommuns förändring och utbyggnad” vid kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 
2016. Ärendet remitterades till kultur- och fritidsnämnden för beredning. Nämnden 
beslutade att bifalla motionen, att dokumentationen skulle påbörjas och att inte binda sig till 
vilka media som används vid sammanträdet den 24 november 2016. Vid kommunstyrelsen 
sammanträde den 13 februari 2017 återremitterade kommunstyrelsen motionen till 
nämnden för ytterligare beredning då ärendet saknade förslag på finansiering. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om finansiering vid sammanträdet den 18 maj 2017. 
Då behandlingen av ärendet sammanfaller med beredningen av budgeten för 2018 har 
finansieringen tagit med i budgetberedningen. Budgeten, inklusive motionens förslag till 
finansiering, behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 och 
planeras beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november. Därmed är 
finansieringen redan behandlad. 

</BeslutsTex

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator



















PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2016:115

Svar på motion - Kommunala anslagstavlor av Mats Nittve 
(MP)

Mats Nittve (M) har väckt en motion på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 
december 2016. Motionären föreslår att göra en plan för att förse alla kommundelar med 
anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett tydligt 
regelverk för användandet av anslagstavlorna.

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 15 
november 2017. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att tillstyrka motionen. För 
ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende plan, skötsel, regelverk och 
antal, avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.

Ett flertal kommuner i landet har idag kostnadsfria anslagstavlor för privatpersoner, 
föreningar och kommunen att annonsera på. Dock krävs det tydliga riktlinjer för att hålla 
ordning och struktur på anslagstavlorna. Riktlinjerna innehåller bland annat information om 
vem som får annonsera, maximal storlek på affischer, rutiner för rensning av 
anslagstavlorna med mera.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjerna skrivs av kommunikationschefen i 
samarbete med ansvarig tjänsteman på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ska 
finnas som stöd för privatpersoner, föreningar och tjänstemän. Riktlinjerna publiceras på 
salem.se där det även kommer att finnas information om vart man hittar kommunens 
anslagstavlor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Clara Hägg 
Kommunikationschef 

  Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Kommunala anslagstavlor av Mats Nittve 
(MP) 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärendet 
Mats Nittve (M) har väckt en motion på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 

december 2016. Motionären föreslår att göra en plan för att förse alla kommundelar med 

anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett tydligt 

regelverk  för användandet av anslagstavlorna. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 15 

november 2017. För ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende  plan, 

skötsel,  regelverk  och antal, avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018. 

Ett flertal kommuner i landet har idag kostnadsfria anslagstavlor för privatpersoner, 

föreningar och kommunen att annonsera på. Dock krävs det tydliga riktlinjer för att hålla 

ordning och struktur på anslagstavlorna. Riktlinjerna innehåller bland annat information om 

vem som får annonsera, maximal storlek på affischer, rutiner för rensning av anslagstavlorna 

med mera.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjerna skrivs av kommunikationschefen i 
samarbete med ansvarig tjänsteman på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ska 

finnas som stöd för privatpersoner, föreningar och tjänstemän. Riktlinjerna publiceras på 

salem.se där det även kommer att finnas information om vart man hittar kommunens 

anslagstavlor. 

</BeslutsText> 
   
    
Per Almström Clara Hägg 
Kommundirektör Kommunikationschef 





ORDFÖRANDEFÖRSLAG

2017-11-08 
1 av 1 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Ordförandeförslag avseende Svar på motion “Kommunala 
anslagstavlor” 

Sammanfattning  av ärendet 
Mats Nittve (MP) föreslår i en motion att göra en plan för att förse alla kommundelar med 
anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett tydligt 
regelverk  för användandet av anslagstavlorna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionen är besvarad med hänvisning 
till att befintliga anslagstavlor och skötselplan tillgodoser behovet. För ytterligare 
investering i kommunens anslagstavlor, avseende  plan, skötsel,  regelverk  och antal, avser 
gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse  daterad 2017-11-08. 

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillstyrka motionen. 

Lennart Kalderén 
Kommunalråd (M) 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Victoria Herslöf 
Emmatora Alfin 
Gatu- och trafikingenjörer Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion “Kommunala anslagstavlor” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att motionen 
anses besvarad.  

Sammanfattning 
Mats Nittve (MP) föreslår i en motion att göra en plan för att förse alla kommundelar 
med anslagstavlor, att tillskapa anslagstavlor i enlighet med planen samt att göra upp ett 
tydligt regelverk  för användandet av anslagstavlorna. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att motionen är besvarad med 
hänvisning till att befintliga anslagstavlor och skötselplan tillgodoser behovet. För 
ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende  plan, skötsel,  regelverk  och 
antal, avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.  

Ärendet 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över en motion 
från Miljöpartiet gällande kommunens anslagstavlor där en åtgärd i form av tillskapandet 
av en plan för att förse alla kommundelar med anslagstavlor föreslås. Syftet är framförallt 
att förse alla kommundelar med anslagstavlor, speciellt Salemstaden och i Söderby samt 
Mosshagen där de saknas helt. 

I motionen yrkas om att kommunen ska göra en plan för att förse alla kommundelar med 
anslagstavlor, att kommunen skapar anslagstavlor i enlighet med planen samt att 
kommunen gör upp ett tydligt regelverk för användande av anslagstavlor och 
kommunicerar det. 

Kommunens anslagstavlor sköts huvudsakligen av driften på gata/park-enheten. 
Befintliga tavlor i Salem centrum och i Rönninge centrum kommer att bytas ut då nya 
tavlor redan köpts in. Även i Söderby park kommer en anslagstavla att sättas upp. För 
ytterligare investering i kommunens anslagstavlor, avseende  plan, skötsel,  regelverk  och 
antal avser gatuenheten att behovet bör utredas vidare under 2018.  
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Finansiering 
Ej aktuellt. 

Christina Lood                                                             Anders Ramqvist 
Förvaltningschef                                                         Tf Gata/VA-chef 

Bilagor 

1. Motion om kommunala anslagstavlor, väckt av Mats Nittve (MP)

Delges 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 
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Kommunfullmäktige

KF § 81

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-12-15
28 av 28

Dnr. KS/2016:3.101

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna mationer:

Motion "Präster, skolan och konfirmation" väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion "Kommunala anslagstavlor" väckt av Mats Nittve (MP)

Inkomna interpellationer:

Interpellation angående uppföljning av ökade kostnader för väg och VA i Rönninge Cställd
till kommunstyrelsens ordförande lennart Kalderen (M) av Anders Klerkefors (Röp).

Interpellation angående bygg· och miljönämndens mål, rättssäkerhet ställd till bygg- och
miljönämndens ordförande Björn Kvist (M) av Anders Klerkefors (Röp).

Interpellation angående 4H och hästar på Ersboda ställd till kommunstyrelsens ordförande
lennart Kalderen (M) av Anders Klerkefors (Röp) och Karin Meyer (Röp).

Inkomna frågor:

Inga frågor har inkommit till sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna för beredning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna ställs och besvarasvid nästa
sammanträde.

Beslutsexpediering:
Arkiv
Kommunstyrelsens ordförande
evss- och miljönämndens ordförande

./lLIA
Just. sign.



  

  

PROTOKOLLSUTDRAG
2017-11-27 

1 av 2 

Kommunstyrelsen 

KS § XX KS/2017:71

Svar på motion - Kommunalt bostadsbolag, väckt av Anders 
Klerkefors (RÖP) 

Rönningepartiet yrkar i en motion, benämnd Kommunalt bostadsbolag och daterad den 16 
januari 2017, att fördelar, nackdelar samt kostnader avseende bildandet av ett kommunalt 
fastighetsbolag samt bolagisering av Salems kommun ägda fastigheter utreds. Då motionen 
är tvetydig om motionen avser fastighetsbolag eller bostadsbolag utgår tjänsteskrivelsen 
ifrån att det är bostadsbolag som avses. 

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsbolag är att främja 
bostadsförsörjningen och att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som 
kan attrahera olika hyresgäster. Särskilt i kommuner med lågt externt exploateringstryck 
föreligger ett behov av kommunala bostadsbolag för att tillmötesgå dessa önskemål. 
Salems kommuns geografiska närhet till Stockholm och Södertälje gör att det finns ett 
starkt intresse från externa fastighetsbolag att bygga ett varierat utbud av både hyresrätter 
och bostadsrätter i kommunen. Det kan därför inte av den anledningen anses  föreligga  ett 
behov av kommunalt bostadsbolag. 

Salems kommun har sedan tidigare inga helägda kommunala bolag. Detta gör att den 
synergieffekt som uppstår när kommuner ur ett koncernperspektiv drar fördel av flera 
helägda bolag uteblir för Salem.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 november 2017, 
beskrivs i tjänsteskrivelse  daterat den 16 november 2017 samt ordförandeförslag daterat 
den 20 november 2017.  

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen uttalar följande: “Yttrandena från KSTU, kommunkansliet och
motiveringarna i ordförandeförslaget visar att ett kommunalt bostadsbolag eller
bolagsbildning inte behövs i Salems kommun.”

2. Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________ 
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2017-11-20 

Kommunstyrelsen 

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 

Svar på motion - Kommunalt bostadsbolag  av Anders Klerkefors (RÖP) 

Motionen är oklar huruvida Anders Klerkefors avser ett kommunalt bostadsbolag, att jämföra 
med allmännyttiga bostadsbolag, eller ett bolag för kommunens fastigheter. I beredningen 
har Kommunkansliet och/eller Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommenterat 
bägge inriktningarna. 

Kommunala helägda bolag är en fråga för större kommuner där driften av t ex fastigheter 
drar nytta av att ske under de former som bl a Aktiebolagslagen medger. Men kommunala 
helägda bolag innebär också större administration och framför allt att ett system med 
ägarstyrning måste upprättas då fler politiska styrelseorgan ska upprättas, vilket kan 
innebära problem. Där ingår också att en särskild VD-post måste inrättas. Detta är 
avsevärda nackdelar för en mindre kommun som Salem.  

I kommunfullmäktige har ett kommunalt bostadsbolag ibland diskuterats för att fler 
hyresrätter ska kunna byggas, ibland benämnt “fler, billiga hyresrätter”. Ett kommunalt, 
allmännyttigt bostadsbolag har inga särskilda förutsättningar för att öka bostadsbyggandet 
såvida inte skattemedel är avsedda för att hålla nere hyresnivåerna. Det skulle vara ett 
olämpligt användande av skattebetalarnas pengar.  

För att bostäder ska kunna byggas, oavsett ägarform, krävs byggbar mark, färdiga 
detaljplaner och en intressent som vill bygga. Vår kommun har ont om byggbar mark. Dock 
finns ett stort intresse från marknaden att bygga. När bostadsrätter i flerbostadshus 
diskuteras förhandlar kommunen också fram hyresrätter. Hyresrätter ska nu byggas i 
Rönninge centrum, det planläggs i Norra Vitsippan och ska planeras i Salems centrum och 
Södra Hallsta. Salems kommun kan således erbjuda ett varierat utbud i bostadsbyggandet, 
inklusive hyresrätter, genom att utnyttja den mark och de förutsättningar vi har. 

Förslag till beslut 

1 
Kommunstyrelsen uttalar följande: 

“Yttrandena från KSTU, kommunkansliet och motiveringarna i ordförandeförslaget visar att 
ett kommunalt bostadsbolag eller bolagsbildning inte behövs i Salems kommun.” 



2 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Lennart Kalderén 



TJÄNSTESKRIVELSE/PM 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Per Almström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion “Kommunalt bostadsbolag” 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet 

Rönningepartiet yrkar i en motion, benämnd Kommunalt bostadsbolag och daterad den 

16 januari 2017, att fördelar, nackdelar samt kostnader avseende bildandet av ett 

kommunalt fastighetsbolag samt bolagisering av Salems kommun ägda fastigheter 

utreds. Då motionen är tvetydig om motionen avser fastighetsbolag eller bostadsbolag 

utgår tjänsteskrivelsen ifrån att det är bostadsbolag som avses. 

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsbolag är att främja 

bostadsförsörjningen och att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som 

kan attrahera olika hyresgäster. Särskilt i kommuner med lågt externt exploateringstryck 

föreligger ett behov av kommunala bostadsbolag för att tillmötesgå dessa önskemål. 

Salems kommuns geografiska närhet till Stockholm och Södertälje gör att det finns ett 

starkt intresse från externa fastighetsbolag att bygga ett varierat utbud av både 

hyresrätter och bostadsrätter i kommunen. Det kan därför inte av den anledningen anses 

föreligga  ett behov av kommunalt bostadsbolag. 

Salems kommun har sedan tidigare inga helägda kommunala bolag. Detta gör att den 

synergieffekt som uppstår när kommuner ur ett koncernperspektiv drar fördel av flera 

helägda bolag uteblir för Salem. 

Per Almström 

Kommundirektör 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
Filip Tilja 
Fastighetschef 

             Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion “Kommunalt bostadsbolag” 

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta tjänsteskrivelsen som sitt eget 
yttrande.  

Sammanfattning 
Rönningepartiet yrkar i en motion att bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag samt 
bolagisering av kommunalt ägda fastigheter ska utredas. PwC har tillfrågats om 
ungefärliga kostnader för utredning och ger till svar att en enkel förstudie kostar ca. 100 
tkr medan en mer ingående utredning kostar 500 - 1500 tkr. 

Ärendet 

Rönningepartiet tar i en motion till kommunfullmäktige upp frågan om att utreda 
bildandet av ett kommunalt bostadsbolag. I motionens yrkande gäller utredandet 
bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag. Eftersom det inte är entydigt vilken typ av 
bolag som ska utredas eller vilket syfte, inriktning och uppdrag bolaget ska ha så tas här 
förutsättningarna för att genomföra utredningsfrågan upp ur ett mer allmänt perspektiv. 

Fastighetsenheten har inte kompetens eller resurser för att utreda ärendet på egen hand 
utan till detta krävs extern expertis. För att få en fingervisning om vad en sådan utredning 
kan komma att kosta har PwC kontaktats.  

PwC har att utgå från yrkandet i motionen som lyder: 
- Att för- och nackdelar samt kostnader för bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag
utreds.
- Att för- och nackdelar samt kostnader för bolagisering av Salems kommunalägda
fastigheter utreds.

Enligt PwC sträcker sig frågan över många ämnesområden t ex moms, inkomstskatt, 
upphandling, kommunal styrning, kommunallag, lokalförsörjning, fastighetsekonomi mm. 
PwC har hela bredden men behöver anpassa ambitionsnivån så att utredningen anpassas 
till det beslut som ska tas. 

Pwc kan se två nivåer på utredning där den första är en översiktlig förstudie som belyser 
allmänna frågeställningar och övergripande skattekonsekvenser. För en mer ingående 
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utredning krävs djupdykning när det gäller skattekonsekvenser och val av bolagsform, 
verksamhetsinriktning, mm.  

Ekonomiska  konsekvenser 

En förstudie kostar ca. 100 tkr, och en mer omfattande studie kan kosta 500 - 1500 tkr. 

Christina Lood                                                                Filip Tilja 

Förvaltningschef                                                            Fastighetschef 

Bilaga 

1. Motion Kommunalt bostadsbolag. Anders Klerkefors (RP)

Delges 
Arkiv 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:61

Svar på motion - Utbyggnad av Bergviks brygga väckt av Mats 
Nittve (MP)

Miljöpartiet de gröna har inkommit med motion om utbyggnad av Bergviks brygga. 
Motionen anger att det finns kö till kommunens båtplatser och att överblivna bryggdelar 
efter renovering av Möllebadet bör kunna användas för utbyggnaden.

Vid datum för skrivelsen finns 45 antal personer registrerade i båtkön, kön pekar på 
samtliga fyra bryggor, Garnudden, Bergvik, Barrtorp och Uttringe, således ingen specifik 
brygga. Befintliga bryggdelar skulle kunna tillskapa cirka 12-14 båtplatser.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 november 2017 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1.

2.

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens tekniska utskott att pröva 
frågan i budgetprocessen för att undersöka och, om möjligt, därefter använda 
befintliga bryggdelar till förlängning av Bergviks brygga.

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

______________________
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F 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Ramqvist 
T.f. Utemiljö/VA-chef

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion “Utbyggnad av Bergviks brygga” 

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att pröva frågan i budgetprocessen för att 
undersöka och, om möjligt, därefter använda befintliga bryggdelar till förlängning av 
Bergviks brygga. 

Sammanfattning  av ärendet 

Miljöpartiet de gröna har inkommit med motion om utbyggnad av Bergviks brygga. 
Motionen anger att det finns kö till kommunens båtplatser och att överblivna bryggdelar 
efter renovering av Möllebadet bör kunna användas för utbyggnaden. 

Vid datum för skrivelsen finns 45 antal personer registrerade i båtkön, kön pekar på 
samtliga fyra bryggor, Garnudden, Bergvik,  Barrtorp och Uttringe, således ingen specifik 
brygga. Befintliga bryggdelar skulle kunna tillskapa cirka 12-14 båtplatser. 

Resurser 

Att montera befintligt byggmaterial samt planera arbetena kräver uppskattningsvis 
budget om 300-350 tkr. Externa resurser behöver anlitas för att grundligen undersöka 
bryggdelarnas skick samt om anpassningar behöver göras för att foga ihop dessa med 
befintlig brygga. En snabb tidigare undersökning har gett att fribordshöjden på Bergviks 
brygga och delarna från Möllebryggorna skiljer. 

För lyft, montering och förankring av bryggdelarna behöver sakkunnig entreprenör 
användas. Budget för detta finns inte idag. 

Det krävs ansökan om bygglov och samt anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Anders Ramqvist 
Utemiljö/VA-chef 

Bilagor 

1. Motion om utbyggnad av Bergviks brygga

Delges 

Arkiv 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:313

Utökning av Skogsängshallens förråd

Kommunstyrelsens tekniska utskott hemställer om överföring av investeringsmedel från 
kommunstyrelsen till förfogande till tekniska utskottet för utökning av förrådsyta invid 
skogsängshallen.

Vid budgetberedningen för budget- och planperiod år 2017-2019 avsattes 
investeringsmedel till förfogande för uppförande av förråd vid Skogsängshallen med en 
uppskattad kostnad om 800 tkr. Därutöver avsattes också 700 tkr för oförutsedda 
investeringar. De senare har hitintills inte nyttjats.

Med anledning av tekniska utskottets hemställan föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar om omföring av medel motsvarande 900 tkr från 
kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande till tekniska utskottets 
investeringsbudget. Detta för uppförande av förråd vid Skogsängshallen.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 november 2017 och 
beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 20 november 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeterade investeringsmedel om 900 tkr från 
kommunstyrelsen till förfogande till tekniska utskottets investeringsbudget för uppförande 
av förråd vid Skogsängshallen.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Överföring av investeringsmedel till förfogande 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeterade investeringsmedel om 900 tkr från 
kommunstyrelsen till förfogande till tekniska utskottets investeringsbudget för 
uppförande av förråd vid Skogsängshallen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens tekniska utskott hemställer om överföring av investeringsmedel från 
kommunstyrelsen till förfogande till tekniska utskottet för utökning av förrådsyta invid 
skogsängshallen (Dnr. KS/2017:313.299). 

Vid budgetberedningen för budget- och planperiod år 2017-2019 avsattes 
investeringsmedel till förfogande för uppförande av förråd vid Skogsängshallen med en 
uppskattad kostnad om 800 tkr. Därutöver avsattes också 700 tkr för oförutsedda 
investeringar. De senare har hitintills inte nyttjats. 

Med anledning av tekniska utskottets hemställan föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
att kommunstyrelsen beslutar om omföring av medel motsvarande 900 tkr från 
kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande till tekniska utskottets 
investeringsbudget. Detta för uppförande av förråd vid Skogsängshallen. 

Finansiering 

Investeringsbeloppet är till fullo finansierad i budget år 2017. Nya medel behöver ej 
tillföras. 

Per Almström 
Kommundirektör 

Mats Bergström 
Ekonomichef 

Bilaga 

1. KSTU hemställan om investeringsmedel (Dnr. KS/2017:313.299)
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Miljö- och Samhällsförvaltning 
Juhani Myllynen 
Projektledare 

Kommunstyrelsen 

Utökning av Skogsängshallens förråd 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att Skogsängshallens förråd byggs ut med 
medel ur kommunstyrelsens investeringsreserv och att projektering kan påbörjas utan 
att beslut om medelsanvisning behöver avvaktas. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett stort behov av utökade förvaringsutrymmen i Skogsängshallen på grund av 
att det befintliga förrådsutrymmet inte räcker till för innebandyföreningens förvaring av 
tränings- och spelredskap. Förrådsutrymmet utökas med ungefär motsvarande storlek 
och med samma utseende som det befintliga förrådet. 

Ärendet 

Innebandyföreningen Salems IF  som finns i Salems kommun har en bred och 
framgångsrik innebandy verksamhet och spelar i Allsvenskan. Föreningens tränings- och 
matchredskap, framförallt innebandysarger får inte plats i nuvarande förrådsutrymmen 
utan är placerade temporärt vid väggar i idrottshallen när de inte används. Detta innebär 
risk för skador för de som idrottar under övriga tider i hallen och begränsar möjligheten 
att utnyttja hallen för andra idrottsändamål. 

Placering av nya förrådet  

Det finns möjlighet att bygga ett nytt förråd bredvid det befintliga förrådet med ungefär 
motsvarande storlek och samma utseende. Det nya förrådet kommer att smälta in 
utseendemässigt och även balansera Skogsängshallens utseende. 

Skogsängshallen har vattenburen golvvärme men för att kunna hålla lägre byggkostnader 
så föreslås att elburen golvvärme skall användas i förrådet.  

I samband med med nya förrådet föreslås även reparation av häng- och stuprännor vid 
det befintliga förrådet och montering av staket runt om förråden. Staketet monteras för 
att försöka minska skadegörelsen och försvåra klättring upp till förrådstaket.  

Finansiering 

Det finns medel reserverade  i en investeringsreserv till kommunstyrelsens förfogande 
enligt Sammanträdesprotokoll för KS § 86 dat. 2016-10-24 och Ordförandeförslag nr 3 
dat. 2016-10-19 . “Medel är reserverade i en investeringsreserv till kommunstyrelsens 
förfogande.” 
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Enligt utförd grundkalkyl för förrådet är kostnaden ca 750 tkr med 20 % risk, som innebär 
att en totalkostnad för projektet är ca 900 tkr.  

Kommunstyrelsen har reserverat ett markerings belopp på 800 tkr för utökning av 
förrådsutrymmet men enligt kalkylen kommer det att kosta ca 900 tkr. Därför behövs 
reserverat belopp även utökas med 100 tkr. 

Tidplan  för projektet 

Projektering startas omgående,  färdigt senast slutet av november 2017. 

Upphandling av entreprenör enligt ramavtal, färdigt början av december 2017. 

Genomförande av utförandeentreprenad, färdigt ungefär till mitten av februari 2018. 

Filip Tilja 
Fastighetschef 

Juhani Myllynen 
Projektledare 

Delges 

Arkiv 
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KS § XX KS/2017:294

Kommungemensam internkontrollplan 2018

Enligt “Reglemente för internkontroll Salems kommun” ska nämnderna inte bara utföra 
sina egna internkontrollmoment utan även utföra kommungemensamma kontroller 
beslutade av kommunstyrelsen. Samtliga kommungemensamma internkontrollmoment ska 
ses som en del i  nämndernas egna internkontrollplaner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommungemensam internkontrollplan för 2018.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Sandberg 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Kommungemensam internkontrollplan 2018 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommungemensam internkontrollplan för 2018. 

Sammanfattning  av ärendet 

Enligt “Reglemente för internkontroll Salems kommun” ska nämnderna inte bara utföra 
sina egna internkontrollmoment utan även utföra kommungemensamma kontroller 
beslutade av kommunstyrelsen. Samtliga kommungemensamma internkontrollmoment 
ska ses som en del i  nämndernas egna internkontrollplaner. 

Ärendet 
Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndens 
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter: 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Verksamheten efterlever lagar,  föreskrifter,  riktlinjer och instruktioner

I varje kontrollmoment ingår att genomföra en riskanalys där sannolikheten för att det 
uppstår brister i verksamheten vägs samman med konsekvensen av att det uppstår en 
brist.  

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av den kommungemensamma 
internkontrollplanen från 2017 och de resultat som hunnit inkomma fram till och med 
den 24 september. Analysen visade att det fanns behov av förändringar. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande gällande kontrollmoment till 
internkontrollplanen: 

Uppdatering av webben/Fisknätet: Kommunen har fått budget till ett nytt Intranät. Det 
innebär att det kommer ske stora förändringar på Intranätet och det kan bli svårt att 
kontrollera informationen under vissa perioder.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kontrollen av Fisknätet utgår. 

Avtalstrohet: I den nuvarande kommungemensamma internkontrollplanen finns ett 
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moment för kontroll av gjorda inköp mot våra avtal. Avtalskontrollen utföras av Telge 
Inköp och fungerar. Det som har fungerat sämre är dialogen mellan Telge Inköp och 
kommunens förvaltningar för att stämma av resultaten av kontrollerna. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kontrollmomentet gällande gjorda inköp mot 
avtal revideras till att gälla kontroll av att kvartalsvisa avstämningar skett med Telge 
Inköp gällande förvaltningens avtalstrohet.  

Attestering: Den kommungemensamma internkontrollplanen har tidigare innehållit fem 
gemensamma kontrollmoment. Då planen nu föreslås utökas med tre moment kan det 
vara bra att låta vissa kontroller av rutiner som fungerar utgå. Att rätt person attesterat 
en faktura fungerar bra och kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att 
kontrollmomentet därför kan utgå.  

Verkställighet av beslut: detta kontrollmoment har tidigare legat under 
kommunstyrelsens internkontrollplan. Kommunstyrelseförvaltningen har noterat att det 
finns beslut i andra nämnder som inte verkställts och därför föreslår förvaltningen att 
samtliga nämnder ska kontrollera att deras beslut verkställts.  

Intäkts- och bidragsflöden  (statsbidrag): Enligt den revision, som genomfördes av 
kommunens årsboklsut 2016, rekommenderade  revisorerna (KPMG) att några nämnder 
införde kontrollmoment i sina internkontrollplaner kopplade till intäkter och bidrag. 
Kommunstyrelsens beslutade 2017-04-10, § 42, att tillstyrka KPMG:s rekommendation.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kontrollmoment för intäkts- och 
bidragsflöden (statsbidrag) läggs till i den kommungemensamma internkontrollplanen för 
att säkerställa att samtliga nämnder kontrollerar sina intäkter.  

Intäkts- och bidragsflöden  (Processer- och rutin): Enligt den revision, som genomfördes 
av kommunens årsboklsut 2016, rekommenderade  revisorerna (KPMG) att några 
nämnder införde kontrollmoment i sina internkontrollplaner kopplade till intäkter och 
bidrag. Kommunstyrelsens beslutade 2017-04-10, § 42, att tillstyrka KPMG:s 
rekommendation.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kontrollmoment för intäkts- och 
bidragsflöden (processer- och rutiner) läggs till i den kommungemensamma 
interkontrollplanen för att säkerställa att samtliga nämnder kontrollerar sina intäkter. 
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Per Almström 
Kommundirektör 

Maria Sandberg 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

1. Kommungemensam internkontrollplan 2018

Delges 

Kommundirektör 
Verksamhetscontroller KSF 
Ekonomichef 
Personalchef 
IT-chef  
Revisionen  



KOMMUNGEMENSAM INTERNKONTROLLPLAN 2018* 

Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad 

av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten 

samt efterlevnad av lagar, föreskrifter,  riktlinjer med mera. 

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för 
kontroll 

Utföres av Rapporteras till Sannolikhet/ 
konsekvens 

Riskvärdering 

Lönerapport Kontroll av rätt kontering, rätt 
lön till rätt person, rätt 
löneutbetalning 

Stickprov 
1 ggr/år 

November Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Avtalstrohet Kontroll av att kvartalsvisa 
avstämningar gällande 
avtalstrohet skett med Telge 
Inköp 

Genomgång av 
mötesprotokoll 
1 ggr/år 

November Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Avtalstrohet Kontroll av gjorda inköp mot 
avtal 

Stickprov 
2 ggr/år 

Juni 
November 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Attestering Kontroll av att rätt person 
attesterat fakturan 

Stickprov 
2 ggr/år 

Mars 
Oktober 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Attestförteckning Kontroll av att det finns en 
korrekt attestförteckning 

Stickprov 
2 ggr/år 

Mars 
Oktober 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Systematiskt 
arbetsmiljö- 
arbete (SAM) 

Kontroll av att förvaltningen 
fått in SAM-blankett från 
samtliga enheter 

Genomgång av 
inskickade 
SAM-blanketter 
1 ggr/år 

November Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 

Uppdatering av 
webben/Fisknätet 

Kontroll av att korrekt 
information ligger på webben 

Stickprov 
2 ggr/år 

Juni 
November 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 



Verkställighet av 
beslut 

Uppföljning av att nämndens 
beslut har verkställts 

Stickprov 
2 ggr/år 

Mars 
Oktober 

Förvaltningschef Mindre 
sannolik (2)/ 
Allvarlig (4) 

Medelrisk  (8) 

Intäkts- och 
bidragsflöden 

Kontroll att förvaltningen har 
tagit ställning till möjligheten 
att söka Vissa statsbidrag och 
Riktade statsbidrag 

Genomgång av 
aktuella SKL- 
listor. Ange 
"sökt" eller 
"inte sökt” 
pga... 

Maj 
Nov 

Verksamhets
controller 
eller av 
förvaltnings- 
chef 
delegerad 
person 

Förvaltningschef
, ekonomichef, 
förv.ekonom 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Intäkts- och 
bidragsflöden 

Kontroll att process- och 
rutinbeskrivningar för varje 
enskild typ av intäkt finns och 
att de är uppdaterade 

Listning av alla 
intäktstyper 
med länkar till 
resp. process- 
och rutin- 
beskrivning i 
Google Drive 

November Verksamhets
controller 
eller av 
förvaltnings- 
chef 
delegerad 
person 

Förvaltningschef
, ekonomichef, 
förv.ekonom 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

* Samtliga kontrollmoment ska genomföras av alla nämnderna

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html


Sannolikhet: 

Osannolik = 1 

Mindre sannolik = 2 

Möjlig = 3 

Sannolik = 4 

Konsekvens: 

Försumbar konsekvens = 1 

Lindrig konsekvens = 2 

Kännbar konsekvens = 3 

Allvarlig konsekvens = 4 

Riskvärdering: 

Mycket låg risk = 1-2 

Låg risk = 3-4 

Medelrisk  = 5-9 

Hög risk = 10-16  

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12) 
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KS § XX KS/2017:292

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018

Varje nämnd ska årligen anta en internkontrollplan för sin uppföljning av verksamheterna 
inom nämndens ansvarsområde. Internkontrollplanen börjar gälla från och med 1 januari 
2018.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 oktober 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Sandberg 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018. 

Sammanfattning  av ärendet 

Varje nämnd ska årligen anta en internkontrollplan för sin uppföljning av verksamheterna
inom nämndens ansvarsområde. Internkontrollplanen börjar gälla från och med 1 januari 
2018. 

Ärende 
Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndens 
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter: 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Verksamheten efterlever lagar,  föreskrifter,  riktlinjer och instruktioner

I varje kontrollmoment ingår att genomföra en riskanalys där sannolikheten för att det 
uppstår brister i verksamheten vägs samman med konsekvensen av att det uppstår en 
brist.  

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av internkontrollplanen för 2017 
och de resultat som hunnit inkomma fram till och med den 25 september. Analysen 
visade att det fanns behov av förändringar gällande internkontrollmomenten.  

Föreslagna  ändringar 
Följande kontrollmoment föreslås utgå från kommunstyrelsens internkontrollplan:

- Molnfunktion/Internet, kontroll att tillsyn av kommunikationsplattformen skett
och att molnsystemen är i full leverans.

Kommunen har nu säkrat upp med fler kommunikationsvägar mot Internet jämfört med 
att vi tidigare hade en väg. Sedan kontrollen startade har kommunikationsplattformen 
aldrig legat nere och i avtalen med kommunens leverantörer gällande Internet- och 
molntjänster ställs krav på att leverantören ska kontaktakommunen vid avbrott. 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att kontrollmomentet inte längre 
behövs. 
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- Uppdatering av webben/Fisknätet, kontroll av att korrekt information ligger på
webben/Fisknätet.

Kontrollmomentet föreslås ingå i den kommungemensamma internkontrollplanen vilket 
innebär att samtliga nämnder ska genomföra kontrollen. Momentet behöver därför inte 
finns med i kommunstyrelsens internkontrollplan utan kommer genomföras ändå. 

- Verkställighet av beslut, kontroll av att nämndernas beslut har verkställts.
Kontrollmomentet föreslås ingå i den kommungemensamma internkontrollplanen vilket 
innebär att samtliga nämnder ska genomföra kontrollen. Momentet behöver därför inte 
finns med i kommunstyrelsens internkontrollplan utan kommer genomföras ändå. 

- PA- och lönesystem, granskning av behörigheter till PA- och lönesystem.
Tidigare skapades och avslutades behörigheterna till systemen manuellt, av kommunens 
löneadministratörer.  Detta sker numera per automatik när en anställning påbörjas eller 
avslutas. Kommunstyrelsen gör därmed bedömningen att kontrollmomentet inte längre 
behövs.  

Per Almström 
Kommundirektör 

Maria Sandberg 
Verksamhetscontroller KSF 

Bilagor 

1. Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018

Delges 

Kommundirektör 
Verksamhetscontroller KSF 
Ekonomichef 
Personalchef 
IT-chef  
Revisionen  



KOMMUNSTYRELSENS INTERNKONTROLLPLAN  2018 

Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl  förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad 

av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten 

samt efterlevnad av lagar, föreskrifter,  riktlinjer med mera. 

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för 
kontroll 

Utföres av Rapporteras till Sannolikhet/ 
konsekvens 

Riskvärdering 

Systematiskt 
brandskydds- 
arbete 

Kontroll av hur 
verksamheterna sköter 
brandskyddsarbete 

Stickprov hela 
kommunen 
10 objekt 

November Säkerhets- 
samordnare 

Kommundirektör Sannolik (4)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (16) 

Frånvarohantering 
av e-post 

Kontroll av svarsmeddelande 
och vidarebefodran av e-post 

Stickprov  KSF 
2 ggr/år 

Juni 
Augusti 

Registrator KS Kommundirektör Möjlig (3)/ 
Lindrig (2) 

Medelrisk  (6) 

Momsredovisning Kontroll av representations- 
och fordonsleasingfakturor 

Stickprov hela 
kommunen 
1 ggr/år 

Juni Ekonom Ekonomichef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Kundreskontra Kontroll av fakturarättelser; 
kodsträng och underlag 

Stickprov hela 
kommunen 
1 ggr/år 

November EKonom Ekonomichef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Investeringsregler Kontroll av att beloppsgräns 
och övriga regler följs 

Stickprov KSF 
1 ggr/år 

November Ekonom Ekonomichef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

Molnfunktion/ 
Internet 

Kontroll att tillsyn av 
kommunikationsplattformen 
skett och att molnsystemen 
är i full leverans 

Stickprov 
2 ggr/år 

Mars 
Oktober 

Verksamhets-
controller 

Kommundirektör Mindre 
sannolik (2)/ 
Allvarlig (4) 

Medelrisk  (8) 

Uppdatering av 
webben 

Kontroll av att korrekt 
information ligger på webben 

Stickprov KSF 
2 ggr/år 

Juni 
November 

Verksamhets-
controller 

Kommundirektör Möjlig (3)/ 
Kännbar (3 

Medelrisk  (9) 



Verkställighet av 
beslut 

Uppföljning av att nämndens 
beslut har verkställts 

Stickprov KSF 
2 ggr/år 

Mars 
Oktober 

Kanslichef Kommundirektör Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk  (9) 

PA- och 
lönesystem 

Granskning av behörigheter 
till PA- och lönesystem 

Stickprov hela 
kommunen 
1 ggr/år 

Oktober Löneansvarig Personalchef Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 

Sannolikhet: 

Osannolik = 1 

Mindre sannolik = 2 

Möjlig = 3 

Sannolik = 4 

Konsekvens: 

Försumbar konsekvens = 1 

Lindrig konsekvens = 2 

Kännbar konsekvens = 3 

Allvarlig konsekvens = 4 

Riskvärdering: 

Mycket låg risk = 1-2 

Låg risk = 3-4 

Medelrisk  = 5-9 

Hög risk = 10-16  

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12) 
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Kommunstyrelsen
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KS § XX KS/2017:33

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På 
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna 
jämfört med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska tillföras. 
Ändringarna återfinns i punkt 10.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer:  kommundirektör Per Almström, ekonomichef Mats Bergström
eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Per Almström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Mats Bergström, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören Per Almström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller
fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Per Almström, ekonomichef Mats
Bergström, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Maria Rindefors Dufva, ekonom Katarina Sjödin att två i förening eller en av dem i
förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ada Muñoz, Marie-
Louise Olheim, Karin Alm, Johan Porsin att med elektronisk signatur underteckna
kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Per
Almström, utredare Sandra Momic, utredare Josefin Frisk, verksamhetschef Thory
Mollberg, verksamhetschef Nina Thiel, verksamhetschef Carina Strandberg,
verksamhetschef Eva Christensson, enhetschef Emma Nordvall att två i förening
eller en av dessa i förening med endera av följande personer: assistent Anita Geber,
avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel Fall,
administratör Marina Furukvist, och assistent Ida Benjaminsson.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Per Almström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Per
Almström har som firmatecknare för kommunen.
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Kommunstyrelsen

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

7. Kommunstyrelsen beslutar att Per Almström och Mats Bergström var för sig skall
äga rätt att utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid
Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Mats Bergström, Lena Levin och Asad Khan två i
förening eller en av dessa i förening med endera Andrzej Kazmierczak, Karin Alm,
Ada Muñoz eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och
skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Elisabeth Fromholz, Mia Kotala och Maria Halef två i
förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för
lönekörning.

11. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Per Almström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare 2017 för Salems kommun
<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer:  kommundirektör Per Almström, ekonomichef Mats Bergström
eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Per Almström eller, vid förfall för
denne, ekonomichef Mats Bergström, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören Per Almström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Per Almström, ekonomichef Mats
Bergström, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Maria Rindefors Dufva, ekonom Katarina Sjödin att två i förening eller en av dem i
förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ada Muñoz, Marie-
Louise Olheim, Karin Alm, Johan Porsin att med elektronisk signatur underteckna
kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Per
Almström, utredare Sandra Momic, utredare Josefin Frisk, verksamhetschef Thory
Mollberg, verksamhetschef Nina Thiel, verksamhetschef Carina Strandberg,
verksamhetschef Eva Christensson, enhetschef Emma Nordvall att två i förening eller
en av dessa i förening med endera av följande personer: assistent Anita Geber,
avgiftshandläggare Nina Pettersson, nämndsekreterare Coumba Sobel Fall,
administratör Marina Furukvist, och assistent Ida Benjaminsson.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Per Almström att vid semester eller 
annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen för 
att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Per Almström har som firmatecknare 
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för kommunen. 

7. Kommunstyrelsen beslutar att Per Almström och Mats Bergström var för sig skall äga
rätt att utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje
tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Mats Bergström, Lena Levin och Asad Khan två i
förening eller en av dessa i förening med endera Andrzej Kazmierczak, Karin Alm, Ada
Muñoz eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och
skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Elisabeth Fromholz, Mia Kotala och Maria Halef två i
förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för
lönekörning.

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Per Almström till firmatecknare för 
kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där kommunens firmatecknare 
efterfrågas. 

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringarna jämfört 
med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska tillföras. Ändringarna 
återfinns i punkt 10.

</BeslutsText>

Per Almström Jennie Portnoff
Kommundirektör Kanslichef

Delges
Ekonomi
Lön
Arkiv
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KS § XX KS/2017:99

Redovisning av obesvarade motioner

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 inte beretts färdigt.

Totalt tolv motioner är för närvarande under beredning varav fyra behandlas på dagens 
sammanträde. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år.

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

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av 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 inte beretts färdigt.

Totalt tolv motioner är för närvarande under beredning varav fyra behandlas på dagens 
sammanträde. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år.

</BeslutsText>

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner
Delges
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner

Diarienummer Motion Motionen 
väcktes

Anmärkning

KS/2016:49
Motion om SL kort för alla 
gymnasieelever Karin Meyer (Röp) 2016-04-28

Återremitterad av 
KF 2017-03-23

KS/2016:51

Motion "Dokumentera Salems kommuns 
förändring och utbyggnad" av Tommy 
Eklund (S) 2016-04-28

Planerad KS 2017-
11-27

KS/2016:115
Motion - Kommunala anslagstavlor, av 
Mats Nittve (MP) 2016-12-15

Planerad KS 
2017-11-27

KS/2017:61
Motion - Utbyggnad av Bergviks brygga, 
väckt av Mats Nittve (MP) 2017-02-23

Planerad KS 
2017-11-27

KS/2017:70
Motion - Fritidsgård i Rönninge C, väckt 
av Anders Klerkefors (RÖP) 2017-02-23

KS/2017:71
Motion - Kommunalt bostadsbolag, 
väckt av Anders Klerkefors (RÖP) 2017-02-23

 Planerad KS 
2017-11-27

KS/2017:80
Motion - Giftfritt virke vid byggnation av 
lekplatser! Väckt av Ankie Bosander (C) 2017-03-23

KS/2017:207
Motion - Utredning av ringbusslinje i 
Rönninge. Väckt av Karin Meyer och 
Anders Klerkefors (RÖP)

2017-05-11

KS/2017:208 Motion - Riktlinjer för belysning i Salems 
kommun. Väckt av Anders Klerkefors 
(RÖP) 2017-05-11
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KS/2017:209
Motion - Upprättande av en klimatplan i 
Salems kommun. Väckt av Anne 
Henningsson (MP)

2017-05-11

KS/2017:172

Motion - Utökning av feriearbeten mot 
föreningsverksamheten. Väckt av Sanna 
Jansson Wiberg (V) 2017-06-15

KS/2017:286

Motion - Regelmässig inbjudan till 
partierna att delta i kommunens 
remissarbete, väckt av Mats Nittve (MP) 2017-09-28

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator

Bilagor

Delges
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KS § XX KS/2017:304

Nya kommunallagen - Hantering av delegationsbeslut

Den 1 januari träder den nya kommunallagen i kraft. Den nya lagen medger ändringar i 
redovisningen av delegationsbeslut samt skapar en digital anslagstavla på kommunens 
webbsida som ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhusets reception.

Delegationsbeslut måste inte längre redovisas till kommunstyrelse eller nämnd utan kan 
redovisas på den digitala anslagstavlan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
brådskande delegationsbeslut av ordförande, delegationsbeslut om upphandlingar samt 
övriga delegationsbeslut av vikt redovisas till kommunstyrelsens sammanträden från och 
med den 1 januari 2018. Alla övriga delegationsbeslut, såsom anställningar och 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade redovisas på den digitala anslagstavlan. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner att brådskande delegationsbeslut av ordförande, 
delegationsbeslut om upphandlingar samt övriga delegationsbeslut av vikt redovisas till 
kommunstyrelsens sammanträden. 

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
KF sekreterare/ KS registrator

Kommunstyrelsen

Nya kommunallagen - Hantering av delegationsbeslut
<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner att brådskande delegationsbeslut av ordförande,
delegationsbeslut om upphandlingar samt övriga delegationsbeslut av vikt redovisas
till kommunstyrelsens sammanträden.

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari träder den nya kommunallagen i kraft. Den nya lagen medger ändringar i 
redovisningen av delegationsbeslut samt skapar en digital anslagstavla på kommunens 
webbsida som ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhusets reception.

Delegationsbeslut måste inte längre redovisas till kommunstyrelse eller nämnd utan kan 
redovisas på den digitala anslagstavlan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
brådskande delegationsbeslut av ordförande, delegationsbeslut om upphandlingar samt 
övriga delegationsbeslut av vikt redovisas till kommunstyrelsens sammanträden från och 
med den 1 januari 2018. Alla övriga delegationsbeslut, såsom anställningar och 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade redovisas på den digitala anslagstavlan. 

</BeslutsText>

Jennie Portnoff Linnea Edström
Kanslichef KF sekreterare/ KS registrator

Delges
Samtliga nämnder
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