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Kommunstyrelsen

Tid: Måndagen den 10 februari 2020, kl. 19.00

Plats: Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Förändrad planerings- och budgetprocess i Salems kommun

4 Ansökan om bidrag från civilförsvarsföreningen

5 Svar på uppvaktning från Södertälje kommun att ansluta till brev till 
Regeringskansliet angående krav på totalförbud för privatpersoner att 
använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till 
privatpersoner

6 Nytt driftsavtal för Salems Ishall

7 Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej verkställts, 
3:e kvartalet 2019

8 Avgifter enligt socialtjänstlagen för brukare som erhåller hemtjänst, 
avlösarservice och ledsagare

9 Utformning av vägarna kring Södra Hallsta

10 Utökande av VA-verksamhetsområde Karlskronaviken och Solliden

11 Riktlinjer för fastighetsbestämning inför detaljplanearbete

12 Svar på revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom bygg- 
och miljönämnden

13 Kommungemensam internkontrollplan 2020

14 Firmatecknare för Salems kommun

15 Fordonspolicy för Salems kommun

16 Svar på motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och 
Gunny Jörlén (C)

17 Svar på motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (R)

18 Svar på motion - Stängning av skola och fritidshem för gemensam 
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kompetensutveckling och planering, väckt av Maria Trap (R)

19 Svar på motion - Trafiklekplats, väckt av Mats Nittve (MP)

20 Svar på motion - "Små grodorna" i Salems kommun, väckt av Mia 
Franzén (L)

21 Information om upphandlingen av Fågelsången

Lennart Kalderén (M) Linnea Edström
Ordförande Sekreterare
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS/2019:139 - 510§ XX

Anmälningsärenden

Minnesanteckningar KSAU 2020-01-27 (Senare utskick)

 Protokoll KSTU 2020-01-29

Information om Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde på fastigheten Hallinge 1:1. 
Notering från KSAU 2020-01-27: Utskottet uppdrar till kommundirektören att se över 
processen för informering och återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott angående 
ändringar i kommunens markområden. 

Minnesanteckningar från möte mellan Salems kommun, Trafikförvaltningen och Keolis 
angående passning till pendeltåg samt utbud på linje 731

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:68 - 000

Delegationsbeslut

Jan Lorichs, planeringsstrateg. Upphandling
Tilldelningsbeslut Järnhandelsvaror Södertälje, Telge, Dnr TI 2018-1071
Tilldelningsbeslut kopieringspapper Dnr TI 2019-2020
Tilldelningsbeslut Brandskyddsutrustning Telge AB, Södertälje, Salem,  Nykvarns kommuner 
och Nykvarnsbostäder Dnr TI 2018-2092
Tilldelningsbeslut Drift av Söderby Gärde Dnr Ti 2019-2015
Tilldelningsbeslut Revisionstjänster Salems kommun Dnr TI 2019-2023
Tilldelningsbeslut  Färsk fisk. Dnr TI 2019-2053
Tilldelningsbeslut Smides, plåtarbeten och snöröjning tak Dnr TI 2019-2074

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:34 - 042

Förändrad planerings- och budgetprocess i Salems kommun

Representanter från Salems kommun har tillsammans med PWC arbetat fram ett förslag till 
ny planerings- och budgetprocess. Dagens process utgår från att verksamheterna gör en 
behovsanalys och därefter beräknar vilken ram som behövs för att finansiera verksamheten 
kommande år. Då skatteunderlaget och övriga intäkter växer långsammare än kostnaderna 
för kommunens verksamheter uppstår i slutet av budgetprocessen en situation där 
verksamheternas finansiella behov överstiger den budgetram som finns att fördela. 

Det önskade läget  innebär att planeringen utgår utifrån tillgängligt budgetutrymme 
(=skatteintäkterna) och kommunstyrelseförvaltningen beräknar en preliminär ram för 
respektive verksamhet. Processen blir omvänd mot dagens. Verksamheterna får i nästa steg 
förhålla sig till den preliminära ramen och konsekvensbeskriva utifrån verksamhetens behov 
vad den tilldelade ramen innebär för verksamheten.  Under våren  pågår en ramberedning 
med den politiska majoriteten för att de till maj ska lämna in förslag till mål- och budget för 
kommunen till kommunstyrelsen och som därefter  beslutas i kommunfullmäktige i juni. 
Under hösten fattar nämnderna beslut om verksamhetsplaner utifrån tilldelad ram och 
fullmäktiges målformuleringar. Nämnderna förhåller sig till ramen och fattar därefter beslut 
om egen budget. Fullmäktige fattar i november beslut om skattesats för kommande år. 

Den nya processen används från och med den budget som gäller för åren 2021-2023. För den 
första planeringsperioden 2021-2023 kommer processen att anpassas något utifrån en något 
snävare tidsram i början på processen.  Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 
januari 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till ny planerings- och budgetprocess i Salems kommun.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Förändrad planerings- och budgetprocess i Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till ny planerings- och budgetprocess i Salems kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter från Salems kommun har tillsammans med PWC arbetat fram ett förslag 
till ny planerings- och budgetprocess. Dagens process utgår från att verksamheterna gör 
en behovsanalys och därefter beräknar vilken ram som behövs för att finansiera 
verksamheten kommande år. Då skatteunderlaget och övriga intäkter växer 
långsammare än kostnaderna för kommunens verksamheter uppstår i slutet av 
budgetprocessen en situation där verksamheternas finansiella behov överstiger den 
budgetram som finns att fördela.  

Det önskade läget  innebär att planeringen utgår utifrån tillgängligt budgetutrymme 
(=skatteintäkterna) och kommunstyrelseförvaltningen beräknar en preliminär ram för 
respektive verksamhet. Processen blir omvänd mot dagens. Verksamheterna får i nästa 
steg förhålla sig till den preliminära ramen och konsekvensbeskriva utifrån 
verksamhetens behov vad den tilldelade ramen innebär för verksamheten.  Under våren 
pågår en ramberedning med den politiska majoriteten för att de till maj ska lämna in 
förslag till mål- och budget för kommunen till kommunstyrelsen och som därefter 
beslutas i kommunfullmäktige i juni. Under hösten fattar nämnderna beslut om 
verksamhetsplaner utifrån tilldelad ram och fullmäktiges målformuleringar. Fullmäktige 
fattar i november beslut om skattesats för kommande år.  

Den nya processen används från och med den budget som gäller för åren 2021-2023. För 
den första planeringsperioden 2021-2023 kommer processen att anpassas något utifrån 
en något snävare tidsram i början på processen.  

Genomgång av förslag till ny budgetprocess 

Processen har följande steg:  

1. Förberedande planering (december-januari)
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2. Analys (januari-februari)
3. Gemensam planeringsdag-/ar (mars)
4. Beslut om nämndernas ekonomiska ramar (mars-juni)
5. Nämndernas budgetar (augusti - december)
6. Finansieringsbudget (september-november)
7. Information om förslag till slutlig budget (oktober)

Förberedande planering (december-januari) 

Syftet är att göra en analys av föreslagen ram och mål för verksamheten för att kunna 
besluta om nämndernas ekonomiska ramar och övergripande verksamhetsinriktning för 
kommande två budgetår och ett planeringsår.  

Ansvarig för planeringsdelen i processen är ekonomichefen som bereder i 
kommunledningsgruppen och förankrar i KSAU.  

I detta steg ska föregående års process utvärderas, årets tidplan och anvisningar ska tas 
fram och den statistik som behövs för att se helheten ska sammanställas samt att 
beräkning av preliminära ramar och investeringsutrymme påbörjas.  

För att kunna göra en god analys behöver det finnas grundförutsättningar för detta. Och 
det är i detta steg som översyn behöver ske om vad som behövs inför analysarbetet. Här 
behöver bland annat följande delar finnas: 

- de ekonomiska målen enligt god ekonomisk hushållning
- den beslutade processen och resursfördelningsmodellen
- senast kända skatteunderlagsprognos
- prognos för kommande pensionskostnader
- antagande om pris- och löneuppräkning
- senaste kända befolkningsprognos
- översiktsplanen
- kommande fastighets- och lokalinvesteringar
- kommande it-investeringar
- nulägesanalys med stöd av Kolada
- innevarande års budget
- föregående års bokslut

Analys (januari-februari) 

Syftet med analysen är att se hur föregående års resultat och måluppfyllelse i 
verksamheten har varit. Detta är underlag för planerings- och prioriteringsarbetet både 
kommunövergripande och på nämndsnivå.  

Ansvarig för detta processteg är ekonomichefen. Det är ett brett arbete i analysfasen för 
att säkerställa att underlaget till kommunstyrelsens förslag till budget i kommande steg 
är genomarbetat.  

Analys sker i förvaltningarna av verksamhetens resultat för föregående år. 
Ekonomienheten har givit en gemensam modell för analysen för att säkerställa att 
samtliga nämnders underlag ser likartade ut.  
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Under denna fas påbörjar ekonomienheten arbetet med att sammanställa de 
ekonomiska förutsättningarna, kommande investeringsutrymme och beräknar 
preliminära ramar. Här finns som stöd nulägesanalysen i Kolada och statistik över 
kommande behov som underlag. Beredning sker i kommunledningsgrupp och KSAU. 

Slutprodukten i detta steg är underlag för den gemensamma planeringsdagen med 
analyser av föregående år och möjligheter inför kommande år. 

Gemensam planeringsdag-/ar (mars) 

Syftet är att ge gruppledare för alla politiska partier i Kommunfullmäktige samt ledande 
tjänstemän samma grund för planeringsarbetet, såsom verksamhetsanalys och 
ekonomiska förutsättningar.  

Här påbörjas arbete med förberedelser inför ramberedningens arbete. 

Ansvarig för detta processteg är ekonomichefen och beredning sker med 
kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande.  

Som underlag för planeringsdagen finns 
- årsredovisningen
- förvaltningarnas verksamhetsanalyser
- invärlds- och omvärldsinspel
- preliminära ramar för drift inklusive kommunövergripande prioriteringar
- preliminär investeringsram
- presentation av mandatperiodens övergripande mål

Det som ska göras i detta processteg är att ta fram en agenda för dagen samt genomföra 
planeringsdagen. Därefter kan eventuellt följa ytterligare planeringsmöten med 
majoriteten. Här ska även anvisningar och mall för yttrande till nämnd över preliminära 
ramar tas fram. Inriktningarna för målformuleringar för kommunens övergripande mål 
finns som underlag för nämndernas fortsatta arbete med sina målformuleringar.  

Det som finns för nästkommande steg utifrån planeringsdagen är 
- ett gemensamt planeringsunderlag för fortsatt partipolitisk beredning
- preliminära driftsramar för beredning av nämnder och investeringsutrymme

totalt, per nämnd eller investeringstyp
- målformuleringar för kommunens övergripande mål
- anvisningar och mall för det yttrande som nämnderna ska lämna över de

preliminära ramarna.

Beslut om nämndernas ekonomiska ramar (mars-juni) 

Syftet är att ytterligare analysera föreslagen ram och mål för verksamheten för att i juni 
besluta om nämndernas ekonomiska ramar (både drift och investering) samt 
övergripande verksamhetsinriktning för kommande två budgetår och ett planeringsår. 
Det som blir färdigt i detta steg är “Mål och budget”-dokumentet för kommunen för 
kommande period.  
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Ansvarig för processteget är ekonomichefen som bereder i med kommunledningsgrupp 
samt kommunstyrelsen ordförande och ramberedningsgruppen.  

Underlag som finns för att kunna arbeta är 
- de preliminära nämndsramarna för beredning av nämnder
- anvisningar och mall för yttrande till nämnd över preliminära ramar
- eventuella ändringar av taxor och avgifter
- uppdaterade ekonomiska förutsättningar (finns ny skatteprognos tex)

Under detta processteg ska 
- förvaltningarna analysera och konsekvensbeskriva preliminär ram enligt

anvisning och mall
- nämnderna yttrar sig över förslaget till preliminär ram
- kommunstyrelseförvaltningen sammanställer nämndernas yttranden
- kommunledningsgruppen bereder nämndernas yttranden
- ramberedningen bereder prioriteringar tillsammans med  nämndsordförande och 

förvaltningschefer

Beslut sker i kommunstyrelsen (maj) och kommunfullmäktige (juni) om “Mål och budget” 
för kommande år där det är ramar (drift och investeringar) samt målformuleringar.  

Nämndernas budget (augusti - december) 

Syftet är att nämnderna ska fastställa budgeten  på verksamhetsnivå och mål för 
nämnden samt att budgeten är inrapporterad på enhetsnivå och att verksamhetsplan för 
enheterna är framtagna.  

Här är respektive förvaltningschef ansvarig och bereder på ordförandeberedningen till 
respektive nämnd.  

Till sin hjälp har förvaltningschefen ekonomen samt övriga stödfunktioner på sin 
förvaltning eller på kommunstyrelsenförvaltningen. Det som blir klart i detta steg är 
nämndsbeslut om nämndens verksamhetsplan innehållande driftbudget, 
investeringsbudget samt målformuleringar utifrån kommunfullmäktiges beslutade Mål- 
och budget. Beslutet i nämnden ska tas under oktober månad. Beslutet ska delges 
kommunstyrelsen.  

Förvaltningarna har som underlag för arbetet senaste delårsrapporten, beslutet om 
drifts- och investeringsramar samt målformuleringar för verksamheterna. Det finns även 
anvisningarna för verksamhetsplanen framtagna från kommunstyrelseförvaltningen att 
ta hänsyn till.  
Nämnden ska utifrån den övergripande resursfördelningsmodellen fördela ut sin 
ekonomiska ram på verksamhetsnivå.  
Fördelningsprinciper för att fördela ut nämndens ram till verksamhetsnivå behöver ses 
över och fastställas för att underlätta för både förvaltning och nämnd.  

Efter nämndens beslut om fördelad budget per verksamhet görs detaljbudget och 
verksamhetsplan för respektive enhet som ska vara färdig och avstämd senast 30 
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november.  

Finansieringsbudget (september - november) 

Syftet är att här visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande 
prioriteringarna ska finansieras.  

Ansvarig för detta är ekonomichefen som har kommunledningsgruppen och 
budgetberedningen som beredningsforum samt att  information ges till KSAU.  

Det som ska tas fram här är beslutet i kommunstyrelsen  (oktober) och 
kommunfullmäktige (november) om taxor och avgifter, skattesats, statsbidrag och 
utjämning samt övriga finansiella poster.  
 
Det som behöver ses över i detta skede är om de ekonomiska förutsättningarna har 
ändrats och att finansiering fastställs. Här behövs eventuellt vidtas åtgärder om de 
ekonomiska förutsättningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni. 

Information om slutlig budget (oktober) 

Syftet är att presentera budgeten för att informera om helheten och vilka förändringar 
som genomförts.  

Ansvarig för detta är kommundirektören som har kommunledningsgruppen och KSAU 
som beredningsforum.  
Informationen görs lämpligen som en hel-/halvdag med information om slutlig budget, 
där deltagarna är desamma som vid den gemensamma planeringsdagen i mars (steg 3). 
Information sker om nämndernas driftsbudget, investeringsutrymme samt förslag till 
finansieringsbudget och att tydliggöra skillnader (om det finns några) från beslutet om 
mål och budget i juni. 

 
 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

 
 Bilagor 

 

Delges 

Revisorerna 
Samtliga nämnder 
Samtliga politiska partier 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:327 - 046

Ansökan om bidrag från civilförsvarsföreningen

Botkyrka-Salem Civilförsvarsförening har inkommit med en ansökan om bidrag till Salems 
kommun och Botkyrka kommun om 75 tkr för genomförande av verksamhet för år 2020. 
Verksamheten har ett övergripande fokus på beredskaps- och försvarsverksamhet. 
Verksamheten består även av ”Hitta Vilse” riktat mot yngre åldrar, med tips om hur barn ska 
agera vid en situation då de tappar bort sina föräldrar i skogen. Föreningen har också 
demonstrerat hjärt- och lungräddning (HLR) vid evenemang på Lida, vid Salems-dagen samt 
vid evenemang på Hågelby. 

Civilförsvarsföreningen har sedan tidigare ett nyttjanderättsavtal med kommunen som 
innebär att kommunen bland annat ska upplåta föreningskansli/möteslokal till 
Civilförsvarsföreningen, kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att detta avtal sägs 
upp. 

Förvaltningen söker vägar för att initiera en Frivillig resursgrupp (FRG) med Salemsanknytning 
ur ett krisberedskapsperspektiv. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2020. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om ekonomiskt bidrag från civilförsvarsföreningen.
2. Kommunstyrelsen beviljar ekonomiskt stöd om 10 tkr utifrån förutsättningen att
föreningen deltar under 5 dagar på krisberdskapsveckan.
3. Kommunstyrelsen beslutar att säga upp nyttjanderättsavtalet från 2007.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om kommunalt bidrag för Botkyrka-Salems 
Civilförsvarsföreningens verksamhet år 2020 

Förslag till beslut 

1. Ansökan om ekonomiskt bidrag avslås.
2. Utifrån en vidare diskussion med föreningen, dess närvarande och aktiviteter

under krisberedskapsveckan beslut om ekonomiskt stöd om 10 000 kr.
3. Nyttjanderättsavtalet från 2007 sägs upp.

Sammanfattning av ärendet 

Botkyrka-Salem Civilförsvarsförening har inkommit med en ansökan om bidrag till Salems 
kommun och Botkyrka kommun om 75 000 kronor för genomförande av verksamhet för 
år 2020. Verksamheten har ett övergripande fokus på beredskaps- och 
försvarsverksamhet. Verksamheten består även av ”Hitta Vilse” riktat mot yngre åldrar, 
med tips om hur barn ska agera vid en situation då de tappar bort sina föräldrar i skogen. 
Föreningen har också demonstrerat hjärt- och lungräddning (HLR) vid evenemang på 
Lida, vid Salems-dagen samt vid evenemang på Hågelby.  

Civilförsvarsföreningen har sedan tidigare ett nyttjanderättsavtal med kommunen som 
innebär att kommunen bland annat ska upplåta föreningskansli/möteslokal till 
Civilförsvarsföreningen, förvaltningen rekommenderar att detta avtal sägs upp.  

Ärendet 

Botkyrka-Salem Civilförsvarsförening har 2019-10-15 inkommit med en ansökan om 
bidrag om 75 000 kronor för genomförande av verksamhet för år 2020 till Botkyrka och 
Salems kommun. Verksamheten har ett övergripande fokus på beredskaps- och 
försvarsverksamhet. Verksamheten består även av ”Hitta Vilse” riktat mot yngre åldrar, 
med tips om hur barn ska agera vid en situation då de tappar bort sina föräldrar i skogen. 
För detta ändamål finns en permanent skogsstig på Lida. Föreningen har också 
demonstrerat hjärt- och lungräddning (HLR) vid evenemang på Lida, vid Salems-dagen 
samt vid evenemang på Hågelby.  

Under hösten 2019 var följande aktiviteter inplanerade: 
- Vad ska du göra om du är först på en olycksplats
- Vad ska du göra i ditt hem för att klara dig i 72 timmar utan vatten, mat, toalett, värme.
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Föreningens ambition är att stärka kunskapen om individens beredskap i hemmiljö. 

2019-10-22 inkom föreningen med en komplettering, en ekonomisk uppställning för 
preliminära utgifter för år 2020 efter önskemål från undertecknad handläggare. I denna 
framgår en ansökan om 70 000 kronor från Botkyrka och Salems kommun tillsammans, 
vilket betyder 35 000 kronor från Botkyrka och Salem kommun vardera.  

Ekonomisk uppställning för preliminära utgifter för år 2020: 

Aktivitet Preliminära utgifter (kr) 

Plusgiroavgift för pg-konto 800 

Deltagande i Krisberedskapsveckan i  
Botkyrka och Salem. (transport av 
materiell, inköp av materiel mm, och 
mat till funktionärer). 

20 000 

Utskick till medlemmarna om kurser. 3 st. 
 (papper, kuvert, tryckning och porto) 

6 400 

Kursverksamhet för medlemmar m.fl.  
(3 tillfällen, inköp av kursmaterial och fika 
till kursdeltagarna 

8 000 

Hitta vilse för barn på Lida  
(inköp av material, transporter och mat 
till funktionärer) 

6 500 

Annonsering för Hitta Vilse 
i tidningen Mitti 

4 000 

Externt deltagande för 
styrelsemedlemmar 

5 000 

Förtäring för styrelsemedlemmar 2 000 

Lokalhyror (årsmöte och utbildning) 2 000 

Ersättning till externa föredragshållare 
och utbildningsledare 

4 000 

Utflykt för medlemmar till  
krisberedskapsmyndigheter (-verk) 

9 000 

Representation 2 000 
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Transporter för styrelsemedlemmar 
(förbund – och distriktsmöten) 

3 000 

Administrationskostnader 2 000 

Övriga kostnader 5 300 

Summa 80 000 

Avgår medlemsavgifter 10 000 

Ansökt om bidrag 70 000 

Efter önskemål från handläggare i ärendet inkom föreningen 2019-11-20 med 
årsredovisning för år 2017 och år 2018.  

Bedömning utifrån utgiftspost  
Förvaltningen ser positivt på föreningens verksamhet för en stärkt kunskap och 
beredskapsförmåga för invånare i Salems kommun, inte minst aktiviteter i samband med 
den årliga krisberedskapsveckan. Förvaltningen gör bedömningen att det är specifikt 
krisberedskapsveckan som kan vara aktuell att stödja från kommunens sida och fortsätter
gärna en dialog om veckans utformning och diskussion om ekonomiskt bidrag om 10 000 
kronor utifrån denna.  

För ekonomiskt stöd inom ramen för aktiviteten Hitta Vilse anser förvaltningen att 
föreningen bör vända sig till kultur-och fritidsförvaltningen i Salems kommun, vilken 
svarar för ansökningar riktat mot specifikt barn och unga.  

Utifrån de handlingar som inkommit, inklusive begärda kompletteringar, är det svårt att 
förstå vilken räckvidd föreningens verksamhet har  samt hur kommande års 1

verksamhetsplanering ser ut mer i detalj. Nedan följer en bedömning av vad som anses 
relevant att ekonomiskt stödja från Salems kommun, utifrån respektive utgiftspost:  

Plusgiroavgift för pg-konto                                                                                              800 kr 
Kommentar: Att tillhandahålla ekonomiskt bidrag för att upprätthålla en förenings 
grundläggande behov anses inte vara relevant, utan något föreningen själva måste kunna 
hantera. 
Posten bör ej beviljas.  

Deltagande i Krisberedskapsveckan i Botkyrka och Salem       20 000  kr 
Kommentar: Förvaltningen ser positivt på att samverka med föreningen inom ramen för 
krisberedskapsveckan. Utifrån veckans innehåll, tänkta aktiviteter och närvaro från 
föreningens sida, rekommenderas att kommunen beviljar ett bidrag på 10 000 kr för 
närvarande i Salems kommun, under krisberedskapsveckan (omfattning på minst 5 

1 Föreningen har 120  medlemmar. 
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dagar). 

Utskick till medlemmarna om kurser. 3 st.                                                                6400 kr 
(papper, kuvert, tryckning och porto) 
Kommentar: Enligt det nyttjanderättsavtal som är skrivet mellan Civilförsvarsföreningen 
och Salems kommun 2007 ska upplåtaren (Salems kommun) tillhandahålla nyttjaren 
(Civilförsvarsföreningen) med dator, skrivare, kopiator och kontorsvaror, däribland ingår 
papper, brev, kuvert och porto. Föreningen borde därför inte ha några utgifter för Salems 
kommunens medlemmar gällande denna punkt. Med dagens teknik finns det också 
billigare sätt att hantera utskick till medlemmarna i föreningen. 
Posten bör ej beviljas.  

Kursverksamhet för medlemmar m.fl.  8000 kr 
(3 tillfällen, inköp av kursmaterial och fika till kursdeltagarna)
Kommentar: Det är svårt att bedöma kursverksamhetens relevans utan närmare 
beskrivning av dess innehåll samt i relation till uppskattad kostnad, antal deltagare av 
föreningens medlemmar samt på vilket sätt erhållen kunskap kommer Salemsborna till 
gagn.  
Posten bör ej beviljas. 

Hitta vilse för barn på Lida        6500 kr 
(inköp av material, transport och mat till funktionärer)  
Annonsering för Hitta Vilse i tidningen Mitti  4000 kr
Kommentar: Aktiviteter inom ramen för ”Hitta Vilse” bör handläggas av kultur- och 
fritidsförvaltningen, som hanterar bidrag till föreningar som inriktar sig på 
ungdomsverksamhet.  
Posterna bör ej beviljas.  

Externt deltagande för styrelsemedlemmar  5000 kr 
Kommentar: Det är svårt att bedöma relevansen i ”externt deltagande för 
styrelsemedlemmar” utan närmare beskrivning av dess innehåll.  
Posten bör ej beviljas. 

Förtäring för styrelsemedlemmar                                                            2000 kr 
Kommentar: Förtäring för styrelsemedlemmar anses inte relevant att stödja ekonomiskt.  
Posten bör ej beviljas. 

Lokalhyror (årsmöte och utbildning)                                                                                 2000 kr 
Kommentar: Enligt det nyttjanderättsavtal som är skrivet mellan Civilförsvarsföreningen 
och Salems kommun 2007 ska upplåtaren (Salems kommun) tillhandahålla nyttjaren 
(Civilförsvarsföreningen) föreningens kansli/möteslokal samt sammanträdeslokal. Utöver 
det har föreningar registrerade i Salem och som tillhandahåller ungdomsverksamhet upp 
till 20 år s.k nolltaxa på att hyra flertalet av kommunens lokaler. Föreningar registrerade i 
Salems kommun som tillhandahåller verksamheter för personer över 20 år har kraftigt 
rabatterade avgifter för lokalhyra. Föreningen borde därför inte ha några utgifter eller 
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redan rabatterade kostnader för Salems kommunens medlemmar gällande denna punkt. 
Posten bör ej beviljas. 

Ersättning till externa föredragshållare och utbildningsledare  4000 kr 
Kommentar: Det är svårt att bedöma relevansen utan närmare beskrivning av dess 
innehåll, antal deltagare samt på vilket sätt erhållen kunskap kommer Salemsborna till 
gagn.  
Posten bör ej beviljas. 

Utflykt för medlemmar till krisberedskapsmyndigheter (-verk)               9000 kr  
Kommentar: Det är svårt att bedöma relevansen i besöken utan närmare precisering av 
vilka myndigheter som är inplanerade att besöka under år 2020. Förvaltningen ställer sig 
även frågande till kostnaden för besöken. Statliga myndigheter har ingen tradition av att 
ta betalt för besök. Om summan om 9000 kronor avser resekostnader och fika/lunch eller 
liknande för föreningens medlemmar, görs bedömningen att kostnaden inte är relevant 
att stödja ekonomiskt.  
Posten bör ej beviljas. 

Representation                                                                                                      2000 kr 
Kommentar: Det bedöms inte relevant att utbetala ekonomiskt stöd för representation.  
Posten bör ej beviljas. 

Transporter för styrelsemedlemmar  3000 kr 
(förbund – och distriktsmöten)
Kommentar: Det bedöms inte relevant att utbetala ekonomiskt stöd för transporter för 
styrelsemedlemmar.  
Posten bör ej beviljas. 

Administrationskostnader                                                                         2000 kr 
Kommentar: Det är svårt att bedöma relevansen i utgiftsposten då det är oklart vad den 
innefattar.  
Posten bör ej beviljas. 

Övriga kostnader                                                                                       5300 kr  
Kommentar: Det bedöms inte relevant att stödja en post avseende ”övriga kostnader” då 
det är oklart vad posten kan komma att innefatta.  
Posten bör ej beviljas. 

Förvaltningen anser att det i dagsläget är svårt att ekonomiskt stödja en verksamhet som 
kommer ett fåtal föreningsmedlemmar till gagn, men ser positivt på att samverka inom 
ramen för krisberedskapsveckan för en höjd krisberedskap för Salemsborna.  

Nyttjanderättsavtal 
Civilförsvarsföreningen har sedan 2007 ett nyttjanderättsavtal med kommunen som 
avser att kommunen tillhandahåller föreningskansli/möteslokal. I detta avtal ingår bland 
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annat att kommunen även ska tillhandahålla: 
● Dator, skrivare och kopiator, samt möjlighet att nyttja telefon, internet och

e-post
● Kontorsvaror; såsom brevpapper, porto och kuvert
● Omklädningsrum, inkl dusch, toalett och bastu
● Sammanträdeslokaler
● Kaffeautomat och tillgång till kök med matlagningsmöjligheter

Kommunen upplåter detta till föreningen utan någon kostnad. 

Föreningens lokaler är belägna på Förrådsvägen 6 - känt som Driften. Miljö- och 
samhällsbyggnadsenheten är i behov av kontor och möteslokaler och önskar möjligheten 
att nyttja lokalen till kommunal verksamhet. Föreningen har tidigare erhållit kommunalt 
bidrag för sin verksamhet - delar i bidraget har innehållit poster gällande porto och 
sammanträdeslokaler (som även finns med i nuvarande ansökan) - något som föreningen 
redan tillhandahålls av kommunen, utan kostnad, i samband med nyttjanderättsavtalet.  

Förvaltningen rekommenderar därför att nyttjanderättsavtalet sägs upp, i enlighet med 
avtalsreglerna om 3 månader.  

Kompletterande uppgifter 
Följande uppgifter önskades förtydligas: 

● Hur många av era medlemmar tillhör Salems kommun?
Svar: Det är 25 medlemmar som tillhör Salems kommun.

● Hur många av era medlemmar är s.k aktiva medlemmar i Botkyrka resp Salems
kommun?
Svar: Aktiva medlemmar i Botkyrka är 86 st. och i Salem 25 st. övriga kommuner
9 st. medlemmar. Mao. totalt 120 aktiva betalande medlemma.

● Skulle ni vara intresserade av uppdrag i samband med krishändelser i kommunen,
ex hjälpa till vid vattenförsörjning och dyl.
Svar: Angående uppdrag vid krishändelse är vi naturligtvis intresserade av att
hjälpa till enligt ert önskemål med vattenförsörjning och dyl.

Finansiering 

Förutom ett bidraget till krisberedskapsveckan finns ingen möjlighet att nyttja den 
statliga ersättningen för kommuners arbete med krisberedskap och civilt försvar som 
Sveriges kommuner erhåller . Ingen budget finns i dagsläget för denna typ av bidrag. 2

Mats Bergström  
Kommundirektör 

Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare 

2 Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, (2019), 
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Bilagor 

Ansökan om kommunalt bidrag för Botkyrka Salems Civilförsvar verksamhet 2020. 

Nyttjanderättsavtal, Botkyrka - Salems civilförsvarsförening 

Delges 

Botkyrka - Salems civilförsvarsförening 

Botkyrka kommun 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:372 - 000

Svar på uppvaktning från Södertälje kommun att ansluta till 
brev till Regeringskansliet angående krav på totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot 
all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner

Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Boel Godner, har skickat en 
uppvaktning till samtliga av kommunerna i Sverige. I uppvaktningen uppmanas kommunerna 
att ansluta sig till ett gemensamt brev till Regeringskansliet angående totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot alla fyrverkeriförsäljning till 
privatpersoner. Besked önskas senast den 31 januari 2020. 

Det krävs nu tillstånd för fyrverkerier i hela kommunen förutom vissa tider kring Nyårsafton. 
Kommunen informerar om regler allmänt i Sverige och i Salem på webbsidan varje år. År 
2019 blev det även förbjudet att sälja fyrverkerier med styrpinne utan tillstånd. 

Dessa åtgärder anser Salems kommun kommer att minska påverkan av fyrverkerier tillräckligt 
i dagsläget. Det är inte lämpligt med förbud som av några skulle upplevas som en 
traditionsbrytande ingrepp och som heller inte kan förväntas efterlevas. Salems kommun bör 
därför inte ansluta sig till skrivelsen till Regeringskansliet. Ärendet beskrivs i brev daterat den 
29 januari 2020. 

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar brev daterat den 29 januari 2020 som svar på Södertälje kommuns 
uppvaktning. 
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Kommunstyrelsen

Svar på uppvaktning från Södertälje kommun att ansluta till 
brev till Regeringskansliet angående krav på totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot 
all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner

<BeslutsText>
Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Boel Godner, har skickat en 
uppvaktning till samtliga av kommunerna i Sverige. I uppvaktningen uppmanas 
kommunerna att ansluta sig till ett gemensamt brev till Regeringskansliet angående 
totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot alla 
fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Besked önskas senast den 31 januari 2020. 

Kommunfullmäktige i Salems kommun har nyligen reviderat de lokala 
ordningsföreskrifterna angående användandet av fyrverkerier och pyrotekniska varor. § 14 
beskriver att: 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor, förutom 
på Nyårsafton från kl 18.00 till kl 01.00 på Nyårsdagen. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 300 meter från 
Bostadsrättsföreningen Rönningeborgs byggnader, kommunens vård- och 
omsorgsboenden samt äldreboenden. Det är även förbjudet att använda pyroteknik 
på kommunens idrottsplatser, inom naturreservat samt på Ersboda 4H-gård.

Det krävs nu tillstånd för fyrverkerier i hela kommunen förutom vissa tider kring 
Nyårsafton. Kommunen informerar om regler allmänt i Sverige och i Salem på webbsidan 
varje år. År 2019 blev det även förbjudet att sälja fyrverkerier med styrpinne utan tillstånd. 

Dessa åtgärder anser Salems kommun kommer att minska påverkan av fyrverkerier 
tillräckligt i dagsläget. Det är inte lämpligt med förbud som av några skulle upplevas som en 
traditionsbrytande ingrepp och som heller inte kan förväntas efterlevas. Salems kommun 
bör därför inte ansluta sig till skrivelsen till Regeringskansliet. 

Lennart Kalderén (M) 
Kommunstyrelsens ordförande  
</BeslutsText>
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Kommunalradskansliet

Till Kommunstyrelsens ordforanden
i samtliga Sveriges kommuner

Krav p5 totalforbud for privatpersoner att anvanda
fyrverkerier, samt ett forbud mot all fyrverkeriforsaljning
till privatpersoner

Bakgrund/nulage
Sodertalje kommun har ett stort problem med olaglig anvandning av fyrverkerier och andra
pyrotekniska varor. Detta pagar framst under december och i borjan avjanuari men
problematiken finns i varierande grad aret om. Polisen, kommunen och raddningstjansten i
Sodertalje kommun gor en gemensam bedomning att denna typ av ordningsstoming skapar
mycket stor upplevd otrygghet i vara bostadsomraden och ar ett vaxande sakerhetsproblem.

Utover att detta fyrverkerianvandande skapar mycket stor otrygghet sa for det med sig en
mangd andra negativa konsekvenser: skadliga Ijudnivaer, nedskrapning, miljoforstoring i fonn
av bl.a. utslapp av tungmetaller, brander, personskador och svart lidande for husdjur/tamdjur
samt aven vilda djur.

Sodertalje kommun har de senaste tio aren engagerat sig mycket i fragan. Vi har bl.a. lyckats
driva igenom ytterligare skarpning av de lokala ordningsforeskriftema dar det i dag endast ar
tillatet att anvanda pyrotetaiiska varor inom vissa centrala delar av kommunen med undantag for
nyarsafton mellan klockan 23:00 och 01:00. Det ar sa langt som kommunen har egen radighet
att besluta, men tyvarr racker inte detta.

Kommuner i Sverige kan inte i sina lokala ordningsforsknfter forbjuda allanvandning av
fyrverkerier, da detta strider mot ordningslagen som sager att man "inte far lagga onodigt tvang
pa allmanheten eller annars gora obefogade inskrankningar i den enskildes firihet (Ordningslag
1993:1617)

Sedan flera ar tillbaka bedriver ocksa kommunen tillsammans med polismyndigheten och
Sodertoms brandforsvarsforbund arliga kampanjer for att stavja problemet. Aktivitetema i dessa
kampanjer ar t.ex. okad tillsyn och bevakning av forsaljningsstallena, flygbladsutdelning,
uppvaktning av handlama med syftet att de avstar forsaljning altemativt begransar
forsaljningsperioden.

Under de ar som kommunen, polisen och raddningstjansten i Sodertalje har arbetat for att
forebygga och minska problemtiken, sa har vi sett en viss forbattring. Den minskade tillgangen
av fyrverkerier, bl.a. genom overenskommelser med handlama, har inneburit att det i dag skjuts
nagot farre raketer under december/januari manad an det gjorde for tio ar sedan. Detta ar

Sodertalje kommun | Kommunalradskansliet | 151 89 Sodertalje ] Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se
Besoksadress: Nykopingsvagen 26 | Kontaktcenter: 08-523 010 00



2019-11-22 [ Sodertalje kommun | Kommunalradskansliet 2(2)

positivt, men problemnivan ar fortfarande helt oacceptabel, dar manga manniskor och djur far
ilia. Som kommun kan vi tyvarr inte na langre.

Fyrverkerier ar otidsenliga och kan med fordel ersattas med t.ex. lasershower och eldshower.

Strategi
Kommunstyrelsen i Sodertalje har beslutat att verka for ett nationellt totalforbud for
privatpersoner att anvanda fyrverkerier samt ett forbud mot all fyrverkeriforsaljning till
privatpersoner. Mojligheten for olika myndigheter, organisationer och foreningar att fa tillstand
av polismyndigheten att anvanda fyrverkeri vid ston-e evenemang ska kvarsta.

Kommuner anser vi dock ska forega med gott exempel och avsta fyrverkerier vid kommunala
evenemang.

Vi har beslutat att uppvakta samtliga kommuner i Sverige i att forena sig med Sodertalje
kommun och skriva en gemensam skrivelse till regeringskansliet for att krava detta totalforbud
for privatpersoner. (Se bilagd skrivelse)

Vi vet att det ar manga fler kommuner an Sodertalje som har stora problem med denna
problematik och vi valkomnar darfor er att ansluta er till detta krav.

Maila gama era besked till sakerhetssamordnare Michael Me Carthy senast den

31 januari -2020: michael.mccarthv(%sodertalje.se

Med^nlig halsning

Boel Godner

Kommunstyrelsens ordforande
Sodertalje kommun
Telefon (direkt) 08-52306865
E-post: boel.godner@sodertalje.se
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2019-12-10 Till Regeringskansliet

Krav p§ totalforbud for privatpersoner att anvanda
fyrverkerier, samt ett forbud mot all fyrverkeriforsaljning
till privatpersoner

Nulage
Manga kommuner i Sverige har ett mycket stort problem med olaglig anvandning av
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Detta pagar framst under december och i borjan av
januari men problematiken finns i varierande grad aret om i Sverige. Denna typ av
ordningsstoming skapar mycket stor upplevd otrygghet for Sveriges befolkning i vara
bostadsomraden och ar ett vaxande sakerhetsproblem.

Utover att detta fyrverkerianvandande skapar star otrygghet for manniskor sa for det med sig en
mangd andra negativa kosekvenser: skadliga Ijudnivaer, nedskrapning, miljoforstoring i form av
bl.a. utslapp av tungmetaller, brander, personskador och framfor allt svart lidande och aven dod
for manga husdjur/tamdjur samt aven vilda djur. Exemplen ar otaliga dar djur far mycket ilia av
den illegala anvandningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.

Manga kommuner i Sverige arbetar intensivt med att minska dessa ordningsstomingar med
olika former av atgarder; information till allmanheten, begransningar i de lokala ordnings-
foreskriftema for anvandningen av fyrverkerier, ordningsvakter, samverkan med polisen och
fyrverkeriforsaljama m.m.

Mojligheten for en enskild kommun att besluta om ett totalforbud ar stangd, da Ordningslagens
3 kap, 12§ sager att "foreskriftema far inte lagga onodigt tvang pa allmanheten eller annars gora
obefogade inskrankningar i den enskildes fi-ihet (OL1993:1617)

Ordningslagen begransar ocksa kommunemas mojligheter att sjalva, i de lokala
ordningsforeskriftema, avgora hur stora begransningar av fyrverkerianvandandet man upplever
behov av.

Krav
Vi ar nu ett antal kommuner som har fatt nog och darfor kraver vi ett nationellt totalforbud for
privatpersoner att anvanda fyrverkerier samt ett forbud mot all fyrverkeriforsaljning till
pnvatpersoner.

Mojligheten for olika myndigheter, organisationer och foreningar att fa tillstand av
polismyndigheten att anvanda fyrverkeri vid storre evenemang ska kvarsta. Kommuner anser vi
dock ska forega med gott exempel och avsta fyrverkerier vid kommunala evenemang.
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Fyrverkerier ar otidsenliga och kan med fordel ersattas med t.ex. lasershower och eldshower.

Med vanlig halsning

Sodertalje kommun
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 Kommunstyrelsen 

§ XX KS/2020:30 - 000

Nytt driftsavtal för Salems Ishall 

Salems Ishall uppfördes 1983 och drivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishalls AB (ISAB), 
ett av IFK Salem Hockey helägt företag. Kommunen har två utsedda representanter i bolagets 
styrelse.  

Salems Ishall har 2020 tre huvudsakliga användare: 

● Föreningslivet: IFK Salem, pojklag, seniorlag och veteranlag säsongen 2019-2020
Konståkningsklubben i Salem, skridskoskola. Externa bokare, exempelvis andra
ishockeyföreningar, företag, privatpersoner.

● Salems skolor - 15 tim/veckan under v 44 - v 13.
● Allmänhetens åkning - 6 tim/v under v 44-13 samt utökning vid skollov.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Salems Ishalls AB kommit överens om 
ett nytt avtal för 2020-2021. Förhandlingstiden har dragit ut på tiden varför Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade om tillägg till innevarande avtal om två månaders förlängning av 
innevarande avtal t o m den 29 februari 2020. 

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 januari 2020 § 2. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls
AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall 2020-2021.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
2. Kommunstyrelsen tillskjuter medel för utökade elkostnader om 90 tkr från
kommunstyrelsens medel till förfogande förutsatt att kommunfullmäktige antar förslag till
nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls AB.

______________________ 

Sändlista 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Rolf Johanson 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nyttjanderätts- och driftsavtal för Salems Ishall med Salems Ishall AB 
2020-2021 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
anta förslag till nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls AB om drift,
tillsyn och underhåll av Salems ishall 2020-2021.

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att äska tilläggsanslag från
Kommunfullmäktige till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för utökade
elkostnader 90 tkr, för ishallen i enlighet med förslag till nytt driftsavtal.

Sammanfattning av ärendet 

Salems Ishall uppfördes 1983 och drivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishalls AB (ISAB), 
ett av IFK Salem Hockey helägt företag. Kommunen har två utsedda representanter i bolagets 
styrelse. 

Salems Ishall har 2020 tre huvudsakliga användare: 

*Föreningslivet:  IFK Salem, pojklag, seniorlag och veteranlag säsongen 2019-2020
Konståkningsklubben i Salem, skridskoskola. Externa bokare, exempelvis andra
ishockeyföreningar, företag, privatpersoner.

*Salems skolor - 15 tim/veckan under v 44 - v 13.

*Allmänhetens åkning - 6 tim/v under v 44-13 samt utökning vid skollov.

Nytt avtal 2020 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Salems Ishalls AB kommit överens om ett 
nytt avtal för 2020-2021. Förhandlingstiden har dragit ut på tiden varför Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade om tillägg till innevarande avtal om två månaders förlängning av 
innevarande avtal t o m 2020-02-29. I det nya avtal som ISAB och Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår några ändringar. Förändringarna är:  

● Driftsersättningen räknas upp med KPI-index till 527 tkr för år 2020
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● Avtalstiden påbörjas 2020-03-01 istället för 2020-01-01
● Avtalslängden begränsas ett år och avtalet blir alltså tvåårigt.
● Uppsägningstiden ändras från 9 månader till 6 månader.
● ISABs nyttjande av ishallen med fri el utökas från v 31 -v 13 till v 31 - v 16. Detta

innebär att kommunen kommer för extra tre veckors tid få stå för elkostnader för
Ishallen. Denna kostnad belastar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen budget.
Uppskattningen av förändringen är  ca 90 tkr (2019 års elpris och  förbrukning som
beräkningsgrund).

● Allmänhetens åkning är även i fortsättningen 6 timmar/vecka under perioden v 44 - v
13, men här skrivs in att minst 1 timma ska förläggas på helger.

Finansiering/ Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till driftsersättning ger ej någon förändring i budget. Driftsersättningen räknas upp 
med KPI-index till 527 tkr, vilket inryms i kultur- och fritidsnämndens budgetram. Det nya 
avtalsförslaget innebär att hanteringen av ishallens elförbrukning fortsätter bygga på en fast 
tid för nyttjande f ro m v 31 t o m. v 16, därefter betalar Salems Ishalls AB för faktiskt 
nyttjande av aktiv istid. Detta för att möta behovet av att hålla tävlingssäsongen som en 
enhetlig säsong. Det har visat sig att kvalspel och ungdomsturneringar kan fortsätta ända in i 
mitten av april. 
Efter v 16 infaller sk “eftersäsong” då ISAB kan välja att hålla ishallen öppen, men då får betala 
för elkostnaden. Denna kostnad belastar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen budget. 
Uppskattningen av förändringen är  ca 90 tkr (2019 års elpris och  förbrukning som 
beräkningsgrund). 

Bilagor 
Förslag till “Nyttjanderätts och driftsavtal mellan Salems kommun och Salems Ishalls AB , drift av Salems 
Ishall”. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:234 - 730

Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 3:e kvartalet 2019

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

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera:

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte 
verkställts tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där 
verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för 
avbrott.

●

●

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

gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare 
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden den juli 2019 till den 30 september 2019 finns ett gynnande beslut som
ej verkställts att rapportera. För perioden finns även ett gynnande beslut som tidigare 
rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 3 december 2019 § 109.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 3:e kvartalet 2019.

7
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Socialförvaltningen 
Lena Persson 
Systemförvaltare 

Socialnämnden 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e 
kvartalet 2019 som ej verkställts 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2019 som ej verkställts. 

Ärendet 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att 

rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO 

(äldreomsorg), OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och 

familjeomsorg). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte

verkställts tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för

avbrott.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats

av annan anledning utan att verkställas.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2019-07-01 - 2019-09-30 finns ett (1) gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera (se bilaga).  

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga).  

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-10-17 
 SN 2019:126/726 

1 av 2 

verkställas att rapportera (se bilaga). 

För perioden finns ett (1) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga).  

Jenny Thorsell Lena Persson 
Socialchef Systemförvaltare 

Bilaga: 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2019 som ej verkställts 

Delges 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 



 Bilaga 1  

 SN 2019:126/726 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 3:e kvartalet 2019

Datum för beslut Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

      sedan beslut 

2019-05-27 Bostad med särskild service enligt 9 § 9 
p. LSS

112 Personen har haft korttidsboende i avvaktan på lämplig 
bostad samt varit inlagd för utredning på sjukhus.  

M 

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

datum för avbrott 

 Datum  Datum  Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avbrott  sedan avbrott

Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 

 Datum  Datum  Typ av bistånd      Antal kalenderdagar     Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avslut  mellan beslut och avslut 

1 



Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 

  Datum Datum       Typ av bistånd       Antal kalenderdagar       Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut    för verkställighet  mellan beslut och verkställighet 

2019-03-18 2019-08-29 Kontaktperson enligt 4 kap. 
SoL 

164 Utföraren har kallat till 4 stycken uppstartsmöten varav den 
enskilde tackat nej till två och uppdragstagaren har avbokat ett 
och fastnade i bilkö i ett. Uppstartsmöte med ny kontaktperson 
genomfördes 2019-08-29 

M 

2 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:366 - 406

Avgifter enligt socialtjänstlagen för brukare som erhåller 
hemtjänst, avlösarservice och ledsagare

Socialnämnden föreslår en höjning av timtaxan för utförd hemtjänst, avlösarservice och 
ledsagning enligt socialtjänstlagen. Höjningen innebär att timtaxan för utförd hemtjänst höjs 
med 2 % per år samt en höjning av avlösarservice och ledsagning med 2 % för de timmar som 
överstiger 15 timmar per månad från och med den 1 januari 2021. 

När kostnaden för hemtjänsttimmar under en månad uppkommer till maxtaxa kan avgiften 
inte höjas ytterligare. För innevarande år är maxtaxan 2 089 kronor. Maxtaxan kommer att 
höjas till 2 125 kronor år 2020. För brukare med låga inkomster beräknas ett avgiftsutrymme 
och avgiften jämkas. Om avgiftsutrymme inte finns behöver brukaren inte betala någon 
avgift alls.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 3 december 2019 § 108.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att höja timtaxa för utförd hemtjänst från 200 kronor till 209
kronor per utförd timme från och med kommunfullmäktiges beslut  och med 2 % per år från
den 1 januari 2021.

2. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgift för avlösarservice och ledsagning från 200
kronor till 209 kronor per utförd timme, för de timmar som överstiger 15 timmar/månad från
och med kommunfullmäktiges beslut.  Avgiften för avlösarservice och ledsagning ska höjas
med 2 % per år från den 1 januari 2021.

______________________

Sändlista
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Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Avgifter enligt socialtjänstlagen för brukare som erhåller 
hemtjänst, avlösarservice och ledsagning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till årlig höjning av 
avgifter enligt socialtjänstlagen. 

1. att höja timtaxa för utförd hemtjänst från 200 kronor till 209 kronor per utförd
timme från och med 2020-01-01 och med 2 % per år från 2021-01-01.

2. att höja avgift för avlösarservice och ledsagning från 200 kronor till 209 kronor per
utförd timme, för de timmar som överstiger 15 timmar/månad. Avgiften för
avlösarservice och ledsagning ska höjas med 2 % per år från 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår höjning av timtaxan för utförd hemtjänst med 2 % per år från och 
med 2021-01-01. Förvaltningen föreslår höjning av avlösarservice och ledsagning med 2 % 
för de timmar som överstiger 15 timmar/månad från och med 2021-01-01.  

Ärendet 

Förvaltningen föreslår höjning av timtaxan för utförd hemtjänst, avlösarservice och 
ledsagning. När kostnaden för hemtjänsttimmar under en månad uppkommer till maxtaxa 
kan avgiften inte höjas ytterligare. För innevarande år är maxtaxan 2089 kronor. Maxtaxan 
kommer att höjas till 2125 kronor år 2020. 

För brukare med låga inkomster beräknas ett avgiftsutrymme och avgiften jämkas. Om 
avgiftsutrymme inte finns behöver brukaren inte betala någon avgift alls.  

Ekonomiska konsekvenser 

Avgiftshöjningen ger ökade intäkter. 

Jenny Thorsell 
Socialchef 

Sandra Momic 
Utredare 
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Delges 

Akten  
Biblioteket  
Revisorer 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:353 - 310

Utformning av vägarna kring Södra Hallsta

Salems kommun planerar för ny bebyggelse i centrala Rönninge. Bebyggelsen som planeras 
är flerfamiljshus, radhus och förskola. Den nya bebyggelsen planeras på olika platser i 
området. Områdets största exploatering, Södra Hallsta, planeras inom ett kuperat 
skogsområde mellan Rönningevägen och Salemsvägen. Två mindre projekt planeras längs 
Salemsvägen, i närheten av korsningen med Säbytorgsvägen.

I anslutning till den nya bebyggelsen planeras en ny tvärled mellan Salemsvägen och 
Rönningevägen. Kommunen planerar också för en förskola norr om den nya tvärleden.

Under 2019 har det på Salems kommuns beställning utförts en trafikutredning angående 
tvärleden mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Trafikutredningen har fokuserat på 
förslag på sektioner, utformning av ytor för parkering, angöring och leveranser till den nya 
förskolan samt korsningsutformning för korsningarna med Rönningevägen och Salemsvägen. 
Utredningen har tittat på framtida utformning för Salemsvägen, mellan tvärleden och 
Rönninge centrum, som bland annat är anpassad efter den nya bebyggelsen och behovet av 
cirkulationsplatser på Salemsvägen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 januari 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att en cirkulationsplats anläggs vid korsningen Tvärleden-
Salemsvägen enligt tjänsteskrivelsen daterat den 8 januari 2020.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering ska ske genom att exploateringsbudgeten för
Södra Hallsta revideras i enlighet med tjänsteskrivelsen daterat den 8 januari 2020.
3. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna principlösningar enligt tjänsteskrivelsen
för vägarna kring Södra Hallsta.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 1 KS/2019:353 - 310

Utformning av vägarna kring Södra Hallsta

Salems kommun planerar för ny bebyggelse i centrala Rönninge. Bebyggelsen som planeras 
är flerfamiljshus, radhus och förskola. Den nya bebyggelsen planeras på olika platser i 
området. Områdets största exploatering, Södra Hallsta, planeras inom ett kuperat 
skogsområde mellan Rönningevägen och Salemsvägen. Två mindre projekt planeras längs 
Salemsvägen, i närheten av korsningen med Säbytorgsvägen.

I anslutning till den nya bebyggelsen planeras en ny tvärled mellan Salemsvägen och 
Rönningevägen. Kommunen planerar också för en förskola norr om den nya tvärleden.

Under 2019 har det på Salems kommuns beställning utförts en trafikutredning angående 
tvärleden mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Trafikutredningen har fokuserat på 
förslag på sektioner, utformning av ytor för parkering, angöring och leveranser till den nya 
förskolan samt korsningsutformning för korsningarna med Rönningevägen och Salemsvägen. 
Utredningen har tittat på framtida utformning för Salemsvägen, mellan tvärleden och 
Rönninge centrum, som bland annat är anpassad efter den nya bebyggelsen och behovet av 
cirkulationsplatser på Salemsvägen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 januari 2020.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott  föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att en cirkulationsplats anläggs vid korsningen
Tvärleden- Salemsvägen enligt alternativt förslag i tjänsteskrivelsen daterat den 8
januari 2020.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott  beslutar för egen del att inriktningen ska vara
att 40 km/tim (principiell hastighetsbegränsning i Rönninge) ska gälla för Tvärleden.
Särskild hastighetsbegränsning i anslutning till den kommande förskolan avgörs
senare.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott  föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att finansiering ska ske genom att
exploateringsbudgeten för Södra Hallsta revideras i enlighet med tjänsteskrivelsen
daterat den 8 januari 2020.

4. Kommunstyrelsens tekniska utskott  föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att i övrigt godkänna principlösningar enligt
tjänsteskrivelsen för vägarna kring Södra Hallsta.

______________________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen 
Projektledare 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bo Thoor 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Utformning av vägarna kring Södra Hallsta 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna principlösningar enligt denna 
tjänsteskrivelse för Rönningevägen/Tvärleden/Salemsvägen, 
Säbytorgsvägen/Salemsvägen samt Salemsvägen. 

Sammanfattning av ärendet 

Salems kommun planerar för ny bebyggelse i centrala Rönninge. Bebyggelsen som 
planeras är flerfamiljshus, radhus och förskola. Den nya bebyggelsen planeras på olika 
platser i området. Områdets största exploatering, Södra Hallsta, planeras inom ett 
kuperat skogsområde mellan Rönningevägen och Salemsvägen. Två mindre projekt 
planeras längs Salemsvägen, i närheten av korsningen med Säbytorgsvägen. 

I anslutning till den nya bebyggelsen planeras en ny tvärled mellan Salemsvägen och 
Rönningevägen. Kommunen planerar också för en förskola norr om den nya tvärleden. 

Under 2019 har det på Salems kommuns beställning utförts en trafikutredning angående 
tvärleden mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Trafikutredningen har fokuserat på 
förslag på sektioner, utformning av ytor för parkering, angöring och leveranser till den 
nya förskolan samt korsningsutformning för korsningarna med Rönningevägen och 
Salemsvägen. Utredningen har tittat på framtida utformning för Salemsvägen, mellan 
tvärleden och Rönninge centrum, som bland annat är anpassad efter den nya 
bebyggelsen och behovet av cirkulationsplatser på Salemsvägen. 

Utformning av ny tvärled 

Den planerade tvärleden mellan Salemsvägen och Rönningevägen har huvudsakligen 
följande funktioner: 

● Att fungera som in- och utfart för trafik till och från den nya bebyggelsen och
förskolan i Södra Hallsta.

● Att utgöra ytterligare en vägförbindelse som kan användas av boende i västra
Rönninge på väg till och från E4.

● Att avlasta Rönninge centrum och fungera som en alternativ vägsträckning till
E4.
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Hastighetsbegränsning för tvärleden 
Eftersom en förskola ska byggas norr om tvärleden, och det huvudsakliga 
upptagningsområdet för förskolan antas vara den nya bebyggelsen söder om tvärleden, 
föreslås hela tvärleden med en längd om ca 230 m få en hastighetsgräns på 30 km/h. På 
denna relativt korta sträckan kommer också flera utfarter att finnas, från förskolan och 
från den nya bebyggelsen, vilket också är en viktig anledning till den rekommenderade 
hastighetsgränsen. 

Sektioner för tvärleden 
För att ge god framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister samt 
möjligheten för barn att på ett säkert sätt ta sig till och från förskolan, föreslås att 
cyklister och fotgängare inte hänvisas till blandtrafik på tvärleden. En kombinerad gång- 
och cykelbana föreslås på tvärledens södra sida. På norra sidan föreslås endast 
gångbana.  

Tvärleden kommer att bli 7 m bred istället för föreslagna 5,5 m för att underlätta för 
genomfartstrafiken. En bredare väg leder troligen till högre hastigheter samt minskad 
tomtarea för förskolan. En geoteknisk undersökning av det breddade vägområdet har 
inte genomförts. 

Förskolan behöver en plats för angöring och hämtning/lämning av barn. Den föreslås 
utformas som en ficka med avskiljande refug (bilaga 3) längs tvärleden. 

Korsning tvärleden/Salemsvägen 
Utredningens uppdrag var, utifrån ett politiskt uppdrag,  att se över konsekvenser och 
möjligheter för en cirkulationsplats i korsningen tvärleden/Salemsvägen och redovisa 
hur möjlig utformning  av en sådan skulle passa in i rådande område. Utredningen visade 
att en trevägskorsning är tillräckligt kapacitetsstark för den beräknade fordonsmängden. 
Utredningen har även tittat på alternativ med separat svängkörfält för fordon i 
södergående riktning. Uppskattad kostnad för ett separat svängkörfält är 0,8 mnkr enligt 
schabloner. Resultatet av utredningen visar på att det inte föreligger något behov av ett 
separat svängkörfält. 

En cirkulationsplats kan placeras med en dragning åt öster för att minimera 
markinskränkningen för bostads- och skolområde. En del mark som kommunen ej har 
rådighet över kommer dock behöva tas i anspråk för den tänkta placeringen. I detta 
skede har inga diskussioner förts med nuvarande markägare (SRV) om att få tillgång till 
den berörda markytan. Efter projektering och att planprocessen har kommit längre kan 
den exakta ytan som behövs specificeras noggrannare. Vissa justeringar behöver även 
göras på Salemsvägen för att möjliggöra cirkulationsplats (bilaga 1). 

Korsning tvärleden/Rönningevägen 
På grund av topografin och Rönningevägens befintliga vägsträckning kommer korsningen 
mellan tvärleden och Rönningevägen ha nedsatta siktförhållanden. För att öka 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter rekommenderas att korsningen utformas 
med en indragen gång- och cykelöverfart (se bilaga 2). En indragen gång- och 
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cykelöverfart möjliggör för bilister att stanna mellan överfarten för oskyddade 
trafikanter och korsningen. Väjningsplikt föreslås markeras vid korsningen med 
Rönningevägen. För ännu bättre trafiksäkerhet föreslås passagen för oskyddade 
trafikanter utföras upphöjd. 

Väganslutningar till nya bebyggelsen söder om tvärleden 
Kvartersgatan kommer att utformas för enkelriktad trafik där infart kommer att ske på 
den västra anslutningen och utfart på den östra anslutningen. De två väganslutningarna 
till den nya bebyggelsen föreslås utformas med genomgående gång- och cykelbana, som 
utförs med obruten kantsten förbi korsningen. Syftet med detta är att ge oskyddade 
trafikanter en trafiksäker passage över korsningarna, då hastigheten hålls nere och 
fordon som korsar den genomgående gång- och cykelbanan har väjningsplikt.  

Utformning av Salemsvägen 
I dagsläget finns en gång- och cykelbana på östra sidan av Salemsvägen, norr om 
Säbytorgsvägen. Söder om korsningen med Säbytorgsvägen finns gång- och cykelbana på 
båda sidor ner mot Rönninge centrum.  

Syftet med anpassningen av Salemsvägen är bland annat att tillgodose den nya 
bebyggelsens behov av angöring för sophämtning och leveranser och skapa säkra gång- 
och cykelvägar. Salemsvägen ska fortsätta att fungera som en förbindelseväg till E4 med 
en god och trygg trafikmiljö för gående och cyklister.  

Sektioner för Salemsvägen 
För att minska antalet gånger som cyklister och fotgängare behöver korsa Salemsvägen 
föreslås cykelbanan i den nya sektionen placeras på vägens västra sida istället för den 
nuvarande på östra sidan. Detta ger också bättre tillgänglighet med gång/cykel från den 
nya planerade bebyggelsen. Utredningen föreslår att gångbana finns på båda sidor om 
vägen längs med hela utredningssträckan. 

Sju meters körbanebredd rekommenderas i enlighet med kraven för busstrafik. 
Gångbanans mått, 1,8 m och cykelbanans mått, 2,2 m rekommenderas i enlighet med 
kraven på tillgänglighet i VGU. 

Busshållplats på Salemsvägen 
Avståndet mellan den nya bebyggelsen och Rönninge centrum, där busshållplatser och 
pendeltågsstation är belägna, är som längst strax över 400 meter. Det skulle vara möjligt 
att lokalisera en ny busshållplats på Salemsvägen i anslutning till den planerade nya 
tvärleden, utan att hållplatsavstånden skulle bli för korta från andra busshållplatser. 
Detta skulle bidra till kortare gångavstånd till kollektivtrafik för boende i 
exploateringsområdet samt underlätta resor mot Salems centrum. För att uppmuntra till 
hållbart resande rekommenderas att föreslagna busshållplatser anläggs.  
För att uppfylla utformningskrav gällande bredder, hållplatslängd samt in- och 
utkörningssträcka bedöms hållplatsen i södergående riktning behöva placeras norr om 
korsningen med tvärleden, samt att hållplatsen i norrgående riktning placeras mellan 
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tvärleden och Skogsrovägen. Denna placering innebär också att hållplatserna ligger på 
de sträckor där cykelbana inte finns, vilket minskar risken för konflikter med cyklister. 

Korsning Salemsvägen/Säbytorgsvägen 
Korsningen föreslås behålla sin nuvarande utformning som en trevägskorsning utan 
separata svängkörfält. Denna korsningsvariant bedöms vara tillräckligt kapacitetsstark. 

Utredningen har även analyserat hur trafiksituationen i korsningen skulle påverkas av 
trafiksignaler. Resultatet visar att den mest effektiva lösningen är att behålla 
väjningsplikten i korsningen. Utredningen har utgått från dagens fordonsmängd 
(trafikmätningar) och med tanke på den nya tvärleden så beräknas fordonsmängden 
norrut på Salemsvägen minska i framtiden. I och med en minskad trafikbelastning på 
Salemsvägen så kommer även fordon från Säbytorgsvägen få det lättare att ta sig ut på 
Salemsvägen. Beräknad kostnad för installation av trafiksignaler är uppskattad till 2 
mnkr. 

En cirkulationsplats innebär att stora markområden som kommunen inte råder över 
behöver tas i anspråk. Detta kommer att inkräkta på den tänkta nybyggnationen och 
även på befintlig bebyggelse i området. Inom befintligt vägområde och med den 
busstrafik som bland annat trafikerar Salemsvägen finns ingen möjlighet att anlägga en 
cirkulationsplats. 

Ekonomi 

Objekt Projektbudget 2017 Uppskattad kostnad 
enligt schabloner 

Tvärleden 5,5 m 11,2 mnkr 12,2 mnkr 

Breddning Tvärleden 5,5 m till 
7 m 

0 0,8 mnkr 

Cirkulationsplats 
Tvärleden/Salemsvägen 

0,5 mnkr Anslutning av 
tvärled till 3-vägs 
korsning 

9 mnkr 

Nya GC-vägar i området 2,9 mnkr 2,9 mnkr 

Åtgärder Salemsvägen 0 3 mnkr 

Projektering och 
projektledning 

3,5 mnkr 3,5 mnkr 

Totalt 18,1  mnkr  31,4 mnkr 
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Projektbudgeten är baserad på de parametrar som rådde vid tillfället för utvärdering och 
tilldelning av exploatörer 2017, någon indexuppräkning på utgifter är inte gjord sedan 
dess. 

Budgeterade siffror i tidigt skede i projektet. Mer exakta siffror kan tas fram längre fram 
i planarbetet och projektering har skett. Rader i kursivt/fet stil finns med i 
Projektkalkylen nedan. 

Projektbudget från 2017 

Objekt Intäkter Utgifter 

Byggrätter Sveafastigheter 108,0 mnkr 

Byggrätter Vestigia 11,7 mnkr 

Ny tvärled 11,2 mnkr 

VA anslutningar 
Sveafastigheter 

6,2 mnkr 6,1 mnkr 

VA anslutningar 
Vestigia 

0,8 mnkr 0,8 mnkr 

Planarbete 2,3 mnkr 2,3 mnkr 

Projektering, 
byggherrekostnader, 
oförutsett 

8,4 mnkr 

Nya GC-vägar i området 2,9 mnkr 

VA under tvärleden 2,7 mnkr 

Tidigare markinköp 17,4 mnkr 

Reserv, osäkerhet 12,3 mnkr 

Totalt 129,0  mnkr  64,1 mnkr 

NETTO 129,0 - 64,1 = 64,9 mnkr 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 
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Bilagor 

1. Salemsvägen
2. Rönningevägen
3. Sektion tvärleden

Delges 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:36 - 303

Utökande av VA-verksamhetsområde Karlskronaviken och 
Solliden

Kommunen har tidigare beslutat om utbyggnad av kommunal VA inom planområdet 
Karlskronaviken, Solliden och fastigheten Uttringe 1:125. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6 §, ska kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas och se till att behovet 
snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän 
VA-anläggning. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-anläggning.

VA-kollektivet är finansierad genom avgifter från de fastigheter som ligger inom VA-
verksamhetsområdet eller är anslutna genom avtal. Avgifterna skal täcka alla kostnader som 
uppkommer i samband med kommunens VA-arbete. För att säkerställa regler för debitering 
och ansvar enligt kommunens ABVA behöver därför VA-verksamhetsområdet utökas.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 januari 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens VA-verksamhetsområde utökas för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet enligt tjänsteskrivelse daterat den 8 
januari 2020 enligt bilaga 1, lista Karlskronaviken, med tillhörande kartbilagor 1a och 1b samt 
bilaga 2, lista Solliden, med tillhörande kartbilagor 2a, 2b och 2c.

______________________

Sändlista

10
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 3 KS/2020:36 - 303

Utökande av VA-verksamhetsområde för Karlskronaviken och 
Solliden

I samband med utbyggnad av det allmänna VA-nätet i detaljplaneområden, enligt bilagorna 
1-2, behöver kommunens VA-verksamhetsområde utökas för att säkerställa att regler för
debitering och ansvar gäller enligt kommunens ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och
avlopp).

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 januari 2020.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige beslutar att kommunens
VA-verksamhetsområde utökas för vatten, spillvatten, dagvatten gata (dg) och dagvatten
fastighet (df) enligt Lista 1 Karlskronaviken med tillhörande kartbilagor 1a och 1b samt lista 2 
Solliden med tillhörande kartbilagor 2a, 2b och 2c.

______________________

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Gatuenheten
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Karlskronaviken
Fastighetsbeteckning Vatten och spillvatten Dagvatten gata

BERGDALA 1 x x

BERGDALA 2 x x

BERGDALA 3 x x

BERGDALA 4 x x

BERGDALA 5 x x

BERGDALA 6 x x

BERGDALA 7 x x

DÅNÄNGEN 1 x x

DÅNÄNGEN 2 x x

DÅNÄNGEN 3 x x

DÅNÄNGEN 4 x x

DÅNÄNGEN 5 x x

DÅNÄNGEN 6 x x

RÖNNINGE 9:1 x x

UTTRINGE 1:1039 x x

UTTRINGE 1:1100 x x

UTTRINGE 1:124 x x

UTTRINGE 1:125 x x

UTTRINGE 1:128 x x

UTTRINGE 1:129 x x

UTTRINGE 1:290 x x

UTTRINGE 1:291 x x

UTTRINGE 1:299 x x

UTTRINGE 1:300 x x

UTTRINGE 1:301 x x

UTTRINGE 1:441 x x

UTTRINGE 1:444 x x

UTTRINGE 1:733 x x

UTTRINGE 1:733 x x

UTTRINGE 1:734 x x

UTTRINGE 1:734 x x

UTTRINGE 1:735 x x

UTTRINGE 1:736 x x

UTTRINGE 1:771 x x

UTTRINGE 1:772 x x

UTTRINGE 1:935 x x

UTTRINGE 1:935 x x

Bilaga 1



Karlskronaviken

Verksamhetsområde VA

0 50 100 150 200 meter

Vatten och spillvatten

20200107 NA

Bilaga 1a

Legend

Plangräns

Verksamhetsområde vatten och spillvatten
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Karlskronaviken

Verksamhetsområde VA

0 50 100 150 200 meter

Dagvatten gata

20200107 NA

Bilaga 1b

Legend

Plangräns

Verksamhetsområde dagvatten gata
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Solliden
Fastighetsbeteckning Vatten och spillvatten Dagvatten gata Dagvatten fastighet

UTTRINGE 1:1053 x x x

UTTRINGE 1:1063 x x x

UTTRINGE 1:1083 x x x

UTTRINGE 1:1084 x x x

UTTRINGE 1:1085 x x x

UTTRINGE 1:1086 x x x

UTTRINGE 1:1087 x x x

UTTRINGE 1:1088 x x x

UTTRINGE 1:199 x x

UTTRINGE 1:201 x x x

UTTRINGE 1:310 x x

UTTRINGE 1:331 x x

UTTRINGE 1:332 x x

UTTRINGE 1:333 x x

UTTRINGE 1:334 x x

UTTRINGE 1:335 x x

UTTRINGE 1:336 x x

UTTRINGE 1:338 x x x

UTTRINGE 1:340 x x x

UTTRINGE 1:341 x x x

UTTRINGE 1:342 x x

UTTRINGE 1:362 x x

UTTRINGE 1:364 x x

UTTRINGE 1:365 x x

UTTRINGE 1:366 x x

UTTRINGE 1:391 x x

UTTRINGE 1:392 x x

UTTRINGE 1:393 x x

UTTRINGE 1:394 x x

UTTRINGE 1:398 x x

UTTRINGE 1:399 x x

UTTRINGE 1:400 x x

UTTRINGE 1:401 x x x

UTTRINGE 1:402 x x

UTTRINGE 1:403 x x

UTTRINGE 1:404 x x

UTTRINGE 1:405 x x

UTTRINGE 1:406 x x

UTTRINGE 1:446 x x

UTTRINGE 1:452 x x

UTTRINGE 1:471 x x

UTTRINGE 1:475 x x

UTTRINGE 1:516 x x

Bilaga 2



Solliden

Verksamhetsområde VA

0 50 100 150 200 meter

Vatten  och spillvatten

20200107 NA

Bilaga 2a

Legend

Plangräns

Verksamhetsområde vatten och spillvatten

Ingår ej



Solliden

Verksamhetsområde VA

0 50 100 150 200 meter

Dagvatten gata

20200107 NA

Bilaga 2b

Legend

Plangräns

Verksamhetsområde dagvatten gata

Ingår ej
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX PEX/2019:41 - 210

Riktlinjer för fastighetsbestämning inför detaljplanearbete

När kommunen tar fram en detaljplan ska det finnas en grundkarta innehållande den 
information som behövs i varje särskilt fall i enlighet med 5 kap 8 § plan- och bygglagen. 
Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och 
byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur 
detaljplanen utformas och genomförs. Om fastighetsgränser är oklara kan kommunen ansöka
om fastighetsbestämning för att få gränserna klargjorda genom en lantmäteriförrättning. I
förrättningen beslutas det om hur förrättningskostnaderna ska fördelas efter vad som är
skäligt.

Det här har Salems kommun tidigare inte följt. Fastighetsgränserna har inte utretts i
tillräckligt stor omfattning och oklara fastighetsgränser har inte fastighetsbestämts. Genom
att inte utreda och bestämma oklara gränser har genomförande av detaljplaner fördyrats och
dragit ut mer på tiden än om detaljplanen grundats på en korrekt grundkarta.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 29 januari 
2020 § 5 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 oktober 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för fastighetsbestämning inför detaljplanearbete.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 5 PEX/2019:41 - 210

Riktlinjer för fastighetsbestämning inför detaljplanarbete

Arne Närström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

När kommunen tar fram en detaljplan ska det finnas en grundkarta innehållande den 
information som behövs i varje särskilt fall i enlighet med 5 kap 8 § plan- och bygglagen. 
Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och 
byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur 
detaljplanen utformas och genomförs. Om fastighetsgränser är oklara kan kommunen ansöka
om fastighetsbestämning för att få gränserna klargjorda genom en lantmäteriförrättning. I
förrättningen beslutas det om hur förrättningskostnaderna ska fördelas efter vad som är
skäligt.

Det här har Salems kommun tidigare inte följt. Fastighetsgränserna har inte utretts i
tillräckligt stor omfattning och oklara fastighetsgränser har inte fastighetsbestämts. Genom
att inte utreda och bestämma oklara gränser har genomförande av detaljplaner fördyrats och
dragit ut mer på tiden än om detaljplanen grundats på en korrekt grundkarta.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 oktober 2019.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott rekommenderar kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer 
för fastighetsbestämning inför detaljplanearbete.

______________________

Beslutsexpediering
Gatuenheten



TJÄNSTESKRIVELSE
2019-10-08 

Dnr PEX/2019:41
1 av 3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sofia Hedberg
Plan- och exploateringschef

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Riktlinjer för fastighetsbestämning inför 
detaljplanearbete

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott rekommenderar kommunstyrelsen att

fastställa riktlinjer för fastighetsbestämning inför detaljplanearbete.

Sammanfattning av ärendet
När kommunen tar fram en detaljplan ska det finnas en grundkarta innehållande den 
information som behövs i varje särskilt fall i enlighet med 5 kap 8 § plan- och 
bygglagen. Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena 
med gränser och byggnader och den övriga information om planområdet som har 
betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Om fastighetsgränser är 
oklara kan kommunen ansöka om fastighetsbestämning för att få gränserna klargjorda 
genom en lantmäteriförrättning. I förrättningen beslutas det om hur 
förrättningskostnaderna ska fördelas efter vad som är skäligt. 

Det här har Salems kommun tidigare inte följt. Fastighetsgränserna har inte utretts i 
tillräckligt stor omfattning och oklara fastighetsgränser har inte fastighetsbestämts. 
Genom att inte utreda och bestämma oklara gränser har genomförande av 
detaljplaner fördyrats och dragit ut mer på tiden än om detaljplanen grundats på en 
korrekt grundkarta. 

Därför föreslås följande riktlinjer: 

● Salems kommun ska ansöka om fastighetsbestämning av oklara gränser vid
inledningen av detaljplanearbete.

● Salems kommun låter Lantmäteriet fördela kostnaderna för
fastighetsbestämningen på de berörda fastighetsägarna.

● Salems kommuns kostnad för fastighetsbestämningen belastar aktuellt
projekt.

Vid inledningen av arbetet ska berörda fastighetsägare informeras.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
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När kommunen tar fram en detaljplan ska det finnas en grundkarta innehållande den 
information som behövs i varje särskilt fall. Grundkartan ska innehålla den information 
om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information 
om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Om 
inte grundkartan har en tillräckligt god kvalitet, exempelvis att berörda fastigheter och 
dess gränser inte är utredda, riskerar genomförandet av planen att kompliceras och 
därigenom ta längre tid och fördyras. Om avvikelserna är stora finns det också en risk 
att planen inte går att genomföra som planerat (se 
https://www.youtube.com/watch?v=FuAFMgHegdE).

Fastighetsutredning och fastighetsbestämning
Grundkartan tas fram av plan- och exploateringsenheten genom uttag ur 
kartdatabasen, arkivforskning och fältarbete. Fastighetsgränserna i kartdatabasen 
varierar i kvalitet. Genom att mäta in befintliga gränsmarkeringar, eller om det utifrån 
handlingar går att återskapa var gränsmarkeringen har varit, kan kommunen förbättra 
kvaliteten på egen hand. I de fall gränsmarkeringen är förkommen och den inte går att 
återskapa behöver gränsen fastighetsbestämmas. Det sker vid en 
lantmäteriförrättning. I vissa fall är en fastighetsgräns inte lagligen bestämd, även i 
sådana fall krävs en fastighetsbestämning.

Kommunen kan enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1a § 4 pkt ansöka om 
fastighetsbestämning för ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller 
ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana 
bestämmelser.

Vid en fastighetsbestämning bestäms fastighetsgränsens lagliga läge. Berörda 
fastighetsägare är sakägare i förrättningen. Kostnaden för fastighetsbestämningen 
fördelas mellan ägare till berörda fastigheter efter vad som är skäligt. Eftersom 
klargjorda gränser anses höja värdet på fastigheten är det normala att fördela 
förrättningskostnaden på de berörda fastigheterna utifrån dess nytta. En sakägare kan 
också välja att ta på sig hela eller delar av förrättningskostnaden. 

Kommunen tar en risk om man inte utreder fastighetsgränserna inför framtagande av 
detaljplan. Om avvikelserna är stora finns det en risk att planen inte går att genomföra 
som planerat. Exploatören/fastighetsägarna riskerar att inte få de antal byggrätter de 
räknat med och kräva kommunen på skadestånd. 

Den här frågan har aktualiserats i och med detaljplaneläggning av Rönninge 
kungsgårdsområdet, vilket också används som exemplifiering av hur kostnaderna kan 
fördelas och för att visa på vilken risk kommunen tar om man grundar en detaljplan på 
oklara fastighetsgränser, se bilaga 1.

Finansiering 
Kostnaden för fastighetsbestämning fördelas mellan berörda fastighetsägaren av 
Lantmäteriet efter vad som är skäligt. Även när en kommun är sökande med stöd av 
14 kap. 1 a § första stycket 4, dvs. fastighetsbestämning i anslutning till planläggning, 
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ska sakägarna som en utgångspunkt bära kostnaderna för fastighetsbestämningen. 
Bara om särskilda skäl finns, ska kommunen enligt 14 kap. 11 § betala kostnaderna 
helt eller delvis. Detta kan vara fallet när fastighetsbestämningen inte är till sådan 
nytta för sakägarna att de rimligen bör belastas med kostnaderna. 

Kommunen kan ta på sig förrättningskostnader om kommunen anser att det är 
oskäligt att lägga dem på enskilda fastighetsägare. Kommunens andel av kostnaderna 
ska belasta aktuellt detaljplaneprojekt. 

En korrekt grundkarta kommer spara både tid och pengar i plangenomförandeskedet, 
bland annat genom att genomförandeavtal kommer att grunda sig på ett korrekt 
underlag. 

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Sofia Hedberg.

Sofia Hedberg        Christina Lood
Plan- och exploateringschef              Förvaltningschef

Bilagor:
Bilaga 1. Exempel Rönninge Kungsgård

Delges:
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sofia Hedberg 
Plan- och exploateringschef 

Kommunstyrelsens tekniska utsko� 

Rönninge kungsgård - e� räkneexempel på fördelning av 
förrä�ningskostnader samt risker med ofullständig 
grundkarta  

Bakgrund 
Förvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för fas�ghetsbestämning inför 
detaljplanearbete. E�ersom frågan har aktualiserats av detaljplaneläggningen av 
Rönninge Kungsgårdsområdet vill KSTU ha en närmare beskrivning av hur kostnaden 
skulle kunna fördelas på fas�gheterna inom området samt få en närmare beskrivning 
av konsekvenserna av hur Salems kommun �digare arbetat och vad skillnaden kommer 
a� bli om riktlinjerna antas. 

Fördelning av förrä�ningskostnader 

Tillämplig lags��ning 

När kommunen tar fram en detaljplan ska det finnas en grundkarta innehållande den 
informa�on som behövs i varje särskilt fall i enlighet med 5 kap 8 § plan- och 
bygglagen. Grundkartan ska innehålla  den informa�on om fas�ghetsförhållandena 
med gränser och byggnader och den övriga informa�on om planområdet som har 
betydelse för hur detaljplanen u�ormas och genomförs. Om fas�ghetsgränser är 
oklara kan kommunen ansöka om fas�ghetsbestämning för område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser eller e� område för vilket fråga har väckts om a� upprä�a 
en sådan plan eller sådana bestämmelser, enligt 14 kap 1a § första stycket 4 
fas�ghetsbildningslagen (FBL).  

Kostnaden för fas�ghetsbestämningen ska enligt 14 kap 10 § FBL fördelas e�er vad 
som är skäligt. E� undantag finns i 14 kap 11 § FBL:  

“När ansökan har gjorts med stöd av 1 a § första stycket 4, ska kostnaderna för 
fas�ghetsbestämning i den mån särskilda skäl föranleder de�a betalas av kommunen.” 

Det här mo�veras i förarbetena med a� en detaljplaneläggning typiskt se� medför 
fördelar inte bara för kommunen utan normalt också för enskilda fas�ghetsägare 
genom a� de får större möjligheter a� utny�ja sina fas�gheter, t.ex. för 
bostadsbyggande. 

Det här betyder a� kostnaden för en fas�ghetsbestämning ska fördelas mellan 
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berörda fas�gheter e�er vad som är skäligt u�från den ny�a fas�gheten har av a� 
gränsen bestäms, om inte det finns särskilda skäl för a� kommunen ska stå för 
kostnaden för fas�ghetsbestämningen.  

Förrä�ningslantmätaren gör i varje fall en prövning av hur förrä�ningskostnaderna ska 
fördelas. I den prövningen ska hänsyn tas �ll vilken kostnad som är skälig för varje 
fas�ghet a� stå för samt vilken kostnad som ska debiteras kommunen såsom 
planmyndighet.  

Rönninge Kungsgård - e� exempel 

Flertalet av fas�ghetsgränserna i Rönninge Kungsgårdsområdet bildades vid en 
ägostyckning som avslutades 1897. En vanligt förekommande gränsmarkering var 
ekstolpar. Det här är e� exempel på e� detaljplaneområde där en stort antal gränser 
är oklara och behovet av fas�ghetsbestämning därför är omfa�ande. 

Som svar på e�erfrågad prisuppska�ning uppgav Lantmäteriet 500 000 kronor. 
Erfarenhetsmässigt låter det mycket. Därför väljer jag a� i räkneexemplet använda två 
olika förrä�ningskostnader; 200 000 kronor och 500 000 kronor. Sy�et med 
räkneexemplet är a� visa hur kostnaderna skulle kunna fördela sig mellan olika 
fas�gheter. Osäkerhetsfaktorn är dock stor e�ersom både storleken på 
förrä�ningskostnaden och hur fördelningen kommer a� ske är antaganden. E� annat 
antagande som behöver göras är vilka gränser som behöver fas�ghetsbestämmas. 
U�från kvaliteten på gränserna inom området har e� antagande gjorts även där. 

Antaganden: 

Antal gränspunkter a� bestämma: 83 st  
Förrä�ningskostnad antagande alt 1: 200 000 kronor 
Förrä�ningskostnad antagande alt 2: 500 000 kronor 
Fördelningsgrund:  

1. Kostnaden i exemplet fördelas per gränspunkt a� bestämma dvs
förrä�ningskostnaden delas med antal gränspunkter.

2. Huvudregeln för a� fördela kostnaden är lika mellan berörda fas�gheter.
Visserligen har vi e� aktuellt fall där Lantmäteriet har fördelat 1/3 av
kostnaden på gatufas�ghet och 2/3 på bostadsfas�ghet. I det här fallet
kommer vi behöva bredda kommunala gator och därför gör jag bedömningen
a� ny�an är lika för båda typer av fas�ghet.

Räkneexemplet innebär stora osäkerheter då det är först i förrä�ningen som det blir 
klart om vilka fas�ghetsgränser som behöver bestämmas, hur kostnaden ska fördelas 
och hur stor kostnaden blir. 

U�från antagandena ovan  blir resultatet följande: 
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Ägare/betalare Kostnad 200’ (kronor) Kostnad 500’ (kronor) 

Salems kommun 87 000 218 000 

Hedlunds 33 000 83 000 

Sjöbloms 13 000 32 000 

Övr/per fas�ghet* 3 700 9 300 

* kvarvarande belopp e�er fördelning på de större markägarna delat med antal fas�gheter/samfälligheter som enligt 
antagandet är berörda 

E�ersom osäkerheten är stor väljer jag a� inte gå in på hur kostnaden kan fördela sig 
på enskilda fas�gheter utan redovisar kostnaden som e� medeltal. 

Risker med en ofullständig grundkarta 
I filmen  h�ps://www.youtube.com/watch?v=FuAFMgHegdE  framgår tydligt riskerna 
med a� inte utreda gränserna inför framtagande av detaljplan. Filmen är pedagogisk 
och bra, men det finns exempel a� hämta från nära håll. Här kommer några av dem: 

Gustavslund 

Vid genomförande av detaljplan för Gustavslund visade det sig a� fas�ghetsgränserna 
inte var ordentligt utredda och en marksamfällighet hade fel läge i kartan. De�a 
innebar a� det inte gick a� genomföra planen på det sä� som var tänkt, dvs a� det var 
svårt a� få �ll de byggrä�er som fanns i planen. Om en fas�ghetsägare inte kan ny�ja 
den byggrä� som de får rä� �ll i planen kan kommunen bli skadeståndsskyldig för den. 
I det fallet gick det a� lösa, men för a� komma fram �ll en lösning krävdes a� 
fas�ghetsägarna kunde komma överens, förrä�ningskostnaderna blev högre och 
genomförandet av planen tog längre �d än vad som hade behövts om detaljplanen 
hade ha� en korrekt grundkarta i bo�en. 

Ur förrä�ningsakten: 
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Heliodal, Solliden och Karlskronaviken 

Vid genomförandet av detaljplanerna för Heliodal, Solliden och Karlskronaviken har 
bristande kvalitet i grundkartan le� �ll bl a följande: 

● Pga befintlig byggnads placering i rela�on �ll fas�ghetsgräns finns det risk a�
det inte går a� stycka av fas�gheten för a� kunna ny�ja byggrä�.

● Det går inte a� genomföra fas�ghetsbildning enligt illustra�onslinjer e�ersom
arealkravet inte uppfylls.

● Icke klargjorda fas�ghetsgränser vid tecknande av genomförandeavtal har
inneburit a� avtalen inte har gå� a� genomföra utan behöver förhandlas om
eller komple�eras.

● Det är svårt för fas�ghetsägarna a� förstå vad resultatet av
detaljplan/genomförandeavtal kommer a� innebära när befintliga gränser inte 
är utredda och klara.

● Fas�ghetsbestämningar behöver göras vid genomförande av planen.

Sammanfa�ningsvis kan man u�från de nu pågående genomförandeprojekten 
konstatera a� grundkartor med icke utredda gränser innebär direkta kostnader för 
kommunen, exempelvis ökade konsultkostnader för projektledare i 
genomförandestadiet, åtgärder pga ändringar i genomförandeavtal m.m. Det finns 
även risk för skadestånd för byggrä�er som inte kan ny�jas och förtroendet för 
kommunen försämras när det inte går a� genomföra det detaljplanen visar. 
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§ XX KS/2019:338 - 000

Svar på revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning 
inom bygg- och miljönämnden

KPMG har granskat myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden, som en del av
revisionsplanen för år 2019. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har 
ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga processer, rutiner, handläggningstider och 
planering för att fullgöra sitt uppdrag.

Revisionens sammanfattande bedömning är att bygg- och miljöenhetens 
myndighetsutövning är underfinansierad. Det finns enligt behovsutredningen en 
dokumenterad brist på personal vilket dels gör att kvalitetsarbete, skapande och 
uppdateringar av rutinbeskrivningar och processbeskrivningar med mera är eftersatt. Bygg- 
och miljönämnden har svarat att de ser att ytterligare prioriteringar behöver göras, men de 
anser att de klarar sig inom nuvarande budget.

Kommunstyrelseförvaltningen bekräftar bygg- och miljönämndens beslut om att antagen
budget för 2020 kan kvarstå, men att prioriteringar kommer behöva göras för att klara
uppdraget. Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 10 
december 2019 § 95 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen daterad den 2020-01-09 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom bygg- och miljönämnden.

______________________

Sändlista

12



TJÄNSTESKRIVELSE

2020-01-09 
Dnr 2020/   . 

1 av 3 

Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen daterad den 2020-01-09 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom bygg- och miljönämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har granskat myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden, som en del av 
revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenlig organisation 
och ändamålsenliga processer, rutiner, handläggningstider och planering för att fullgöra 
sitt uppdrag.  

Revisionens sammanfattande bedömning är att bygg- och miljöenhetens 
myndighetsutövning är underfinansierad. Det finns enligt behovsutredningen en 
dokumenterad brist på personal vilket dels gör att kvalitetsarbete, skapande och 
uppdateringar av rutinbeskrivningar och processbeskrivningar m.m. är eftersatt.  

Bygg- och miljönämnden har svarat att de ser att ytterligare prioriteringar behöver göras, 
men de anser att de klarar sig inom nuvarande budget. 

Kommunstyrelseförvaltningen bekräftar bygg- och miljönämndens beslut om att antagen 
budget för 2020 kan kvarstå, men att prioriteringar kommer behöva göras för att klara 
uppdraget.  

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunen revisorer granskat myndighetsutövningen inom 
bygg- och miljönämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer och avstämningar 
med berörda tjänstemän och politiker. Syftet har varit att se hur myndighetsutövningen 
är organiserad, vilka rutiner som finns dokumenterade, att rutinerna överensstämmer 
med författningar och att delegationsordningen överensstämmer med regler i 
kommunallagen och speciallagar. Vidare har revisionen tittat på hur nämnden följer upp 
efterlevnaden av fattade beslut och om enheten har tillräckligt med resurser för att 
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fullgöra sitt uppdrag. 

Nämndens uppföljning av fattade beslut sker via uppföljning av delegationsbeslut samt 
uppföljning av nämndens mål. Rutin- och processbeskrivningar är i viss mån inte 
uppdaterade, utifrån att tillsyner har prioriterats framför administrativt arbete och 
utvecklande av rutin- och processbeskrivningar. Detta hänvisas till att arbetet inte hinns 
med med nuvarande bemanning. I mån av tid pågår dock ett kontinuerligt arbete med att 
uppdatera befintliga rutiner utifrån gällande författningar inom respektive område. 
Nämnden gör inte någon uppföljning av förvaltningens arbete med rutin- eller 
processbeskrivningar och det är heller inget som revisionen anser behövs då det hur 
handläggarna ska arbete och hantera sina ärenden, vilket är upp till förvaltningen.  

Delegationsordningen är genomgången och uppdaterad inför 2019 och överensstämmer 
med kommunallagen och eventuellt speciallagstiftningar.  

Revisionens bedömning är att redan med nuvarande bemanning och tillsynsuppdrag 
måste tillsynen prioriteras, ytterligare prioriteringar av tillsynen måste göras framöver i 
takt med att kommunen växer och med det ett ökat antal tillsynsobjekt, om inte 
bemanningen utökas. 

Revisionen rekommenderar bygg- och miljönämnden att uppmärksamma den resursbrist 
i form av personal som förvaltningen har och framföra detta i samband med kommunens 
budgetarbete.  

Trots bedömningen om sårbarhet och personalförstärkning bedömer revisionen att 
myndighetsutövningen gentemot medborgarna sker effektivt och rättssäkert, vilket är 
deras övergripande syfte med denna granskning. 

Bygg- och miljönämndens yttrande över överlämnad revisionsrapport 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av revisionsrapporten men bedömer att 
budgeterade medel för 2020 bör klara bygg- och miljönämndens åtagande. Prioriteringar 
kommer dock att behöva göras i det kommunalekonomiskt svåra läget. Det bör vidare 
noteras att bygg- och miljönämndens budget undslapp de besparingskrav som andra 
nämnder i kommunen tvingades göra i 2020 års budgetarbete. Två reservationer har 
gjorts mot beslutet med hänvisning till ett yrkande om att bygg- och miljönämndens 
budget omedelbart bör förstärkas med belopp motsvarande en heltidstjänst. Detta 
utifrån att tillsyn enligt lag inte ska åsidosättas på grund av det kommunalekonomiskt 
svåra läget.  

Kommunstyrelseförvaltningens slutsatser och bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av den granskning som har gjorts inom bygg- 
och miljönämnden och att noterar att läget inom bygg- och miljönämnden är ansträngt 
och att prioriteringar kommer att behöva göras för att klar uppdraget.  

Med bakgrund i revisorernas bedömning om att myndighetsutövningen gentemot 
medborgarna sker effektivt och rättssäkert, samt att bygg- och miljönämnden anser att 
budgeten bör klara dess åtaganden inom befintlig budget, anser 
kommunstyrelseförvaltningen att antagen budget för 2020 ska kvarstå.  
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Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

Bilaga 1 Revisionsrapport - Granskning av Myndighetsutövning inom Bygg- och miljönämnden 

Delges 

Revisorerna 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:47 - 049

Kommungemensam internkontrollplan 2020

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter
(riskbedömning):
- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner 
och funnit behov att genomföra några förändringar i planerna för de kommungemensamma 
internkontrollmomenten. I övrigt är internkontrollerna relevanta och återspeglar 
förvaltningarnas ansvarsområden. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 13 januari 
2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterat den 13 januari 2020. 
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Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan kommungemensam 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020 enligt bilaga. 

Ärendet 

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 

verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter 

(riskbedömning): 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets 

internkontrollplaner och funnit behov att genomföra några förändringar i planerna för de 

kommungemensamma internkontrollmomenten. I övrigt är internkontrollerna relevanta 

och återspeglar förvaltningarnas ansvarsområden. 

Kontrollmoment som föreslås utgå är överstrukna och nytillkomna moment är markerade 

med en stjärna (NY) i den bilagda internkontrollplanen. 

Förslag till förändring av kontrollmoment 

Avtalstrohet - Föreslås utgå. 

Kommunen har väl inarbetade rutiner för uppföljning av avtalstroheten och håller 
kontinuerliga avstämningsmöten med Telge Inköp under året. Kommunen uppvisar goda 
resultat gällande avtalstroheten och utifrån det föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
detta kontrollmoment kan utgå ur internkontrollplanen.  

Direktupphandling - Nytt kontrollmoment. 

Det har vid en revisionsgranskning av inköp och upphandling under 2019, 
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uppmärksammats att dokumentationen kring direktupphandlingar i viss mån varit 
bristfällig. En ny policy har tagits fram för direktupphandlingar med instruktion om hur 
processen ska fungera. För att säkerställa att denna process nu efterlevs föreslås ett nytt 
kontrollmoment, där kontroll ska ske av att korrekt dokumentation finns för 
direktupphandlingar.  

Attestförteckning - Föreslås utgå. 

Rutinen med att uppdatera gransknings- och beslutsattestanter är en väl fungerande och 
inarbetat process och bedöms inte vara ett riskmoment. Därför föreslås detta 
internkontrollmoment att utgå.  

Attestregler - Nytt kontrollmoment. 

Vid revision av förtroendekänsliga poster har konstaterats att det i vissa fall saknas 
fullständiga underlag för dessa poster. Med anledning av revisorernas 
rekommendationer har kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett förslag till policy 
gällande riktlinjer för representation och personalförmåner. Samtliga förvaltningar har 
informerats genom utbildningsinsatser, för att minimera felaktigheter i hanteringen av 
förtroendekänsliga poster. Kommunstyrelseförvaltningen avser därutöver att stärka 
internkontrollen på detta område och föreslår därför tillföra ett nytt kontrollmoment 
som tar sikte på att förtroendekänsliga poster har attesterats av överordnad chef.  

Uppdatering av webben - mindre justering i text. 

Det är viktigt att kommunen har rätt information på sin websida och detta 
internkontrollmoment är därför fortfarande relevant. Mindre justering av text föreslås i 
internkontrollplanen; förändring av rubrik till “Uppdatering av kommunens externa 
hemsida”. 

Intäkts- och bidragsflöden - föreslås utgå 

Utifrån tidigare års revisionsgranskning uppmanades kommunen att sammanställa 
process- och rutinbeskrivningar för samtliga typer av intäkter. Ett stort arbete lades ner 
på att sammanställa detta och dessa finns dokumenterade. Arbete fortlöper med att 
uppdatera dessa vid förändringar. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detta 
internkontrollmoment kan utgå. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

Internkontrollplan kommungemensam 2020 

Delges 

Nämnderna 



KOMMUNGEMENSAM INTERNKONTROLLPLAN 2020 

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, attesterad av 
chef. 

Stickprov 
1 ggr/år 

November Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

Avtalstrohet 
(FÖRESLÅS UTGÅ) 

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) 

Direktupphandling 
(NY) 

Kontroll att dokumentation 
finns för direktupphandlingar 

Stickprov 1 ggr/år Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (3) 

Attestförteckning 
(FÖRESLÅS UTGÅ) 

Kontroll av att det finns en 
korrekt attestförteckning 

Stickprov 
2 ggr/år 

Mars 
Oktober 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

Attestregler (NY) Att förtroendekänsliga poster 
har attesterats av överordnad 
chef. 

Stickprov 1 ggr/år 
sept 

Förvaltningschef Sannolik (4)/ 
Kännbar (3) 

Hög risk (12) 

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 
kommunens 
externa hemsida 
(JUSTERING 
RUBRIK) 

Kontroll av att korrekt 
information ligger på webben 
kommunens externa hemsida. 
Varje verksamhet kontrollerar 
sitt område för att inte felaktig 
hantering ska ske 

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 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

Intäkts- och 
bidragsflöden 
(FÖRESLÅS UTGÅ) 

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 Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

Samtliga kontrollmoment ska genomföras av alla nämnderna. 

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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2020:55 - 002

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. 

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 Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

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

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, 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 Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Maria Johansson att två i förening
eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria
Alkhouri, Marie-Louise Olheim, och 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 Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, utredare Nada Letic, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin
Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, administratör
Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.

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

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena

Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Maria Johansson 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 Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Birgitta Eklund och Agneta
Forsslund två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil
för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson och Mia Kotala som behöriga
företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets
hemsida.

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

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare 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 Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

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

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, 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 Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl,
ekonom Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Maria Johansson att två
i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, och 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 Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, utredare Nada Letic, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin
Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, administratör
Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats
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Bergström har som firmatecknare för kommunen.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att

utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena

Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Maria Johansson 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 Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Birgitta Eklund och
Agneta Forsslund två i förening att med elektronisk signatur underteckna
kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson och Mia Kotala som behöriga
företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets
hemsida.

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

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. Ändringen 
återfinns i punkt 1, 5,10, och 11. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Ekonomi
Lön
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:258 - 100

Fordonspolicy för Salems kommun

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till fordonspolicy för Salems 
kommun. Det har tidigare inte funnits någon policy för detta. Ärendet behandlades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2019 § 131. Förslaget remitterades då till 
kommunens samtliga nämnder och råd för möjlighet till yttrande.

Syftet med policyn är att ange grundprinciperna för kommunens hantering och 
ansvarsfördelning av fordon. Policyn ska ge en grund för att förebygga riskerna för att de 
anställda inte drabbas av ohälsa och olycksfall genom att reglera fordonsanvändningen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 januari 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar fordonspolicy att gälla från och med kommunfullmäktiges
beslut.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Fordonspolicy för Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar fordonspolicy att gälla från och med kommunfullmäktiges 
beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till fordonspolicy för Salems 
kommun. Det har tidigare inte funnits någon policy för detta. Ärendet behandlades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2019 § 131. Förslaget remitterades då 
till kommunens samtliga nämnder och råd för möjlighet till yttrande. Ändringar från 
tidigare förslag har markerats med fet text i blå färg.  

Syftet med policyn är att ange grundprinciperna för kommunens hantering och 
ansvarsfördelning av fordon. Policyn ska ge en grund för att förebygga riskerna för att de 
anställda inte drabbas av ohälsa och olycksfall genom att reglera fordonsanvändningen. 

Denna policy är ett första led i en process att ta fram styrande dokument för kommunens 
fordon. Policyn ska ses över och revideras varje mandatperiod.  

Sammanställning av inkomna remissvar 

Socialnämnden 

Remisssvar: 

1. Socialnämnden ser positivt till att en fordonspolicy tas fram och att
ansvarsfördelningen klargörs eftersom deras verksamheter erfarit att rutiner har
saknats eller inte fungerat. Socialnämnden är positiva till att MSB, som har
specialkompetensen, har det samordnande ansvaret när det gäller att förnya
leasingavtal, men anser att skrivningen är något diffus och efterfrågar ett
klargörande vilken förvaltning som måste göra vad vid dessa tillfällen.

2. Socialnämnden anser att mycket ansvar läggs på enhetscheferna. Socialnämnden
vill dels påpeka att inte alla verksamheter har enhetschefer, dels att
fordonssäkerhet vanligtvis ligger utanför deras enhetschefers kompetensområde. 
De anser att det kan varar rimligt att en enhetschef ansvarar för att fordonen
hålls rena och representativa, att medarbetare har kunskapen om kommunens
policy för fordon, att omedelbart göra en anmälan till försäkringsbolag vid skada,
samt att byte till vinter- och sommardäck sker. Dock anser socialnämnden att det
är bättre att tjänstemän med kompetens inom området ansvarar för att
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säkerställa att fordonen är besiktigade och godkända samt uppfyller de 
säkerhetskrav som ställs med avseende på uppdragets art, inklusive ansvarar för 
olika typer av reparationer.  

3. Socialnämnden vill att bilarna utrustas med alkolås

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

1. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av synpunkten gällande klargörande
av vem som gör vad vid förnyelse av leasingavtal, men anser att detta får finnas i
en tillämpningsanvisning för beställning/förnyelse av fordon.

2. Kommunstyrelseförvaltningen lägger till i policyn att inte endast “enhetschef”
ansvarar utan lägger till skrivelsen att “enhetschef eller motsvarande ansvarig
tjänsteman” är ansvarig för bilarnas dagliga drift. Kommunstyrelseförvaltningen
anser att det är den medarbetare som är närmast ansvarig i en verksamhet som
har bäst kunskap att tillse att fordonen uppfyller sin verksamhets säkerhetskrav
då ingen annan funktion har det övergripande ansvaret. Det är även den
enhetschef eller motsvarande ansvarig tjänsteman som har möjlighet att planera
in när bilen kan lämnas in för service eller reparation eller när den kan besiktas.

3. Ett tillägg har gjorts om att bilarna kan, om verksamheten så finner lämpligt med
hänsyn till dess art,  utrustas med alkolås.

Kultur- och fritidsnämnden 

Remisssvar: 

1. Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra över upprättat förslag.
2. Kultur- och fritidsnämnden vill se ett tillägg om att sträva mot att införa alkolås

allt eftersom fordonsparken förnyas.

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

1. Ingen kommentar
2. Ett tillägg har gjorts om att bilarna kan, om verksamheten så finner lämpligt med

hänsyn till dess art,  utrustas med alkolås.

Barn- och utbildningsnämnden 

Remisssvar: 

1. Avstår från yttrande

Bygg- och miljönämnden 

Remissvar: 

1. Bygg- och miljönämnden vill göra ett tillägg om att dubbdäck om möjligt ska
undvikas på kommunens bilar då detta sliter hårt på vägbeläggningen och är
ohälsosamt. Fyrhjulsdrift kan vara ett alternativ till dubbdäck.

2. Bygg- och miljönämnden anser att alkolås bör finnas på kommunens
nyinförskaffade bilar.

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

1. Ett tillägg om att fordonen kan utrustas med dubbfria vinterdäck görs
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2. Ett tillägg har gjorts om att bilarna kan, om verksamheten så finner lämpligt med
hänsyn till dess art,  utrustas med alkolås.

Salems kommunala pensionärsråd 

Remisssvar: 

1. Salems kommunala pensionärsråd vill göra ett tillägg till förarens ansvar vid
körning om att inte använda/handha mobil vid körning.

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

1. I förslaget till fordonspolicy har punkter som regleras av andra lagar medvetet
inte tagits med och därav är detta inte inskrivet i policyn. I trafikförordningen
finns sedan den 1 februari 2018 inskrivet att vid färd på väg med ett motordrivet
fordon får föraren ägna sig aktiviteter som användning av mobiltelefon och
annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på
förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant
sätt att han eller hon håller den i handen. Förare som bryter mot denna
bestämmelse kan dömas till böter.

Fackförbundet Vision 

Remisssvar: 

1. Vision har framfört ett förslag om att man inte ska få övningsköra med
kommunens tjänstebilar.

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

1. Tillägg om att det inte är tillåtet att övningsköra med kommunen tjänstebilar
görs.

Säkerhetssamordnare 

Remisssvar: 

1. Säkerhetssamordnaren vill göra tillägg om försäkringar av kommunens fordon,
enligt följande

“Försäkringar“

Kommunens bilar är försäkrade, antingen via kommunens upphandlade
försäkring eller via leasingbolaget - kontrollera vad som gäller för bilen du
framför.

Vid olycka fylls skadeblanketten i. Vid upphandlad försäkring görs även en
anmälan direkt till försäkringsbolaget via deras hemsida”

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 

1. Tillägg om försäkringar i enlighet med förslaget har gjorts i policyn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Remisssvar: 

1. Att vid nybeställning av fordon ska följa gällande kommunövergripande
målsättning om miljöfordon

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar: 
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1. Tillägg i policyn görs om att fordon ska anskaffas i enlighet med kommunens
miljömål om fordon.

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Bilagor 

Fordonspolicy i Salems kommun 

Delges 

Samtliga nämnder och råd 
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Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Fordonspolicy för Salems kommun 

1. Syfte

Denna policy anger grundprinciperna för Salems kommuns hantering och ansvarsfördelning 

av fordon. Salems kommun strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av 

våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även 

trafiksäkerheten.   

2. Omfattning

Denna policy omfattar alla Salems kommuns fordon, såsom bilar, cyklar, traktorer och 

andra typer av motorfordon.  

3. Ansvar

Ansvar för Salems kommuns fordon 
● Förvaltningschef har ansvar att tillse att verksamheten har rätt anpassade, samt

rätt antal fordon för verksamheten. Därutöver har förvaltningschefen att tillse att
förvaltningens fordon anskaffas i enlighet med kommunens miljömål för fordon.

● Enhetschef eller motsvarande ansvarig medarbetare ska:
○ tillse att fordonen hålls i trafiksäkert skick samt tillse att fordonen hålls rena

och representativa.
○ tillse att medarbetare har kunskap om kommunens policy för fordon.
○ säkerhetsställa att fordon/maskinerna är besiktigade och godkända samt

uppfyller de säkerhetskrav som ställs med avseende på uppdragets art.
○ vid skada omedelbart göra anmälan till försäkringsbolag samt att en

reparation av fordonet inleds så snart det är möjligt.
● Varje enhet bär sin egen fordonskostnad.
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har det samordnande ansvaret för

kommunens upphandling av fordonsleasing.
● Policyn ska ses över och revideras varje mandatperiod.

4. Handhavande av fordon
Fordonsanvändning 

● Kommunens tjänstefordon får enbart användas vid tjänsteutövning.
● Kommunens tjänstefordon får endast användas av anställd personal eller av person

med anställningslika förhållanden som undertecknat särskild förbindelse om
tjänstgöring.

● Kommunens tjänstefordon får inte användas för privat bruk och inte användas vid
övningskörning.

● Under icke arbetstid ska fordonet vara uppställd på tjänstestället. Undantag kan vid
särskilda omständigheter, såsom jourtjänstgöring, beviljas av
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enhetschef/arbetsledare. 
● För inköp av drivmedel, olja, kemisk/tekniska produkter finns tankkort vilket är

kopplat till fordonet. Kortet får inte användas till annat fordon.
● Vid reparation samt inköp av kompletterande utrustning/byte befintlig utrustning

ska det godkännas av ansvarig enhetschef.
● Blankett för skadeförsäkring ska förvaras i fordonet.
● Kommunens fordon ska vara rökfria och inga djur får förvaras/transporteras i

fordonen.

Förarens ansvar vid körning i tjänsten. Föraren ska: 

● ha den behörighet som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. Giltigt

körkort/förarbevis erfordras.

● utföra inre och yttre säkerhetskontroll av fordonet innan färd.

● alltid följa gällande hastighetsbegränsning, parkeringsregler och andra gällande

trafikregler (exempelvis nyttjande av mobiltelefon vid körning).  Böter betalas av

ansvarig förare.

● genom sitt körsätt och övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.

● alltid lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt får

aldrig förekomma.

● rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till närmaste chef.

● fylla i körjournal för varje resa.

● i sitt körsätt och val av färdväg alltid eftersträva låga avgasutsläpp och låg

bullernivå, samt undvika onödig tomgångskörning.

● vid transporter av minderåriga, använda för ändamålet godkända bilbarnstolar.

Använda cykel i tjänsten:  
Alla som använder cykel i tjänst i Salems kommun ska använda hjälm. 

5. Fordonskrav

Salems kommuns fordon ska 
● vara märkta enligt kommunens grafiska profil, undantag kan ske om särskilda skäl

föreligger inom vissa verksamheter.
● anskaffas i enlighet med kommunens miljömål för fordon.
● ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst, varningstriangel,

förstahjälpenförband, isskrapa och snöborste.
● för arbetsfordon som utför arbeten vid eller på väg, vara utrustade med

varningslykta med orange blinkande sken.
● på alla cyklar ska finnas lyse, ringklocka och reflexer.

Vid nyanskaffning av fordon ska anskaffande verksamhet överväga om fordonet med 
hänsyn till verksamhetens art: 

● ska förses med alkolås
● ska ha dubbdäck eller dubbfria vinterdäck
● har behov av fyrhjulsdrift

6. Uppföljning och kontroll

● Varje förvaltning ska via egenkontroll, följa upp att rutinerna för fordonshantering
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efterlevs. 
● Vid misstanke om alkohol- och/eller drogpåverkan ska ansvarig chef omgående

vidta åtgärder enligt kommunens policy för alkohol och droger.
● Vid inrapporterade synpunkter gällande kommunens fordon eller framförande av

fordon ska gängse regler för synpunktshantering följas. Inkomna synpunkter tas
emot för vidarebefordran till ansvarig verksamhet för åtgärd och återkoppling.

7. Försäkringar

● Kommunens bilar är försäkrade. Kommunägda fordon är försäkrade genom
kommunens upphandlade försäkring och leasingfordon är försäkrade genom
leasingbolaget. Vid försäkringshändelse - kontrolleras vad som gäller för det
fordon som framförs.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:200 - 026

Svar på motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) har väckt en motion om hörselinstruktör vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 § 22. Motionärerna beskriver hur de 
flesta som bor på kommunens särskilda boenden är beroende av en väl fungerande 
hörapparat för att kunna delta i gemenskapen och social kontakt. Vidare beskriver 
motionärerna att det skulle vara stor hjälp för de boendena och underlätta för personalen 
om kommunen kunde köpa in del av tjänst för service och vård av boendenas 
hörselapparater. 

Motionärerna yrkar att: 
1. Frågan om hörselinstruktör utreds.
2. Utreda hur vi bäst får tillgång till en hörselinstruktör, tex genom inköp av tjänst eller

vidareutbildning av befintlig personal.
3. Att medel avsätts i budgeten till 2019 för att del av tjänst eller för vidareutbildning av

befintlig personal ska ske.
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 3 december 2019 § 109. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden beskriver att 
Region Stockholm har ansvar för hälso- och sjukvården, rehabilitering, habilitering och 
utskrivning av hjälpmedel för syn- och hörselskada. I det ansvaret ingår förskrivning och 
träning i hjälpmedel. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå 
för äldre och funktionshindrade som bor i särskilt boende. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionärernas första 
och andra yrkande besvarade genom rapporten daterad den 11 oktober 2019 och att det 
sista yrkandet om medel till tjänst avslås. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 
januari 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser yrkandena om utredning av och tillgång till hörselinstruktör 
besvarad och avslår yrkandet om medel för tjänst. 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander 
(C) och Gunny Jörlén (C)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser yrkandena om utredning av och tillgång till hörselinstruktör 
besvarad och avslår yrkandet om medel för tjänst. 

Ärendet
Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) har väckt en motion om hörselinstruktör vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 § 22. Motionärerna beskriver hur de 
flesta som bor på kommunens särskilda boenden är beroende av en väl fungerande 
hörapparat för att kunna delta i gemenskapen och social kontakt. Vidare beskriver 
motionärerna att det skulle vara stor hjälp för de boendena och underlätta för personalen 
om kommunen kunde köpa in del av tjänst för service och vård av boendenas 
hörselapparater. 

Motionärerna yrkar att: 
1. Frågan om hörselinstruktör utreds.
2. Utreda hur vi bäst får tillgång till en hörselinstruktör, tex genom inköp av tjänst

eller vidareutbildning av befintlig personal.
3. Att medel avsätts i budgeten till 2019 för att del av tjänst eller för vidareutbildning

av befintlig personal ska ske.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 3 december 2019 § 109. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden beskriver att 
Region Stockholm har ansvar för hälso- och sjukvården, rehabilitering, habilitering och 
utskrivning av hjälpmedel för syn- och hörselskada. I det ansvaret ingår förskrivning och 
träning i hjälpmedel. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå 
för äldre och funktionshindrade som bor i särskilt boende. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionärernas första 
och andra yrkande besvarad genom rapporten daterad den 11 oktober 2019 och att det 
sista yrkandet om medel till tjänst avslås. 

</BeslutsText>
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Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från SN § 109/2019. 
Delges
Socialnämnden 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

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

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:201 - 770

Svar på motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) har väckt en motion om syn- och hörselinstruktör vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 § 22. Motionären beskriver att många 
äldre har syn- och/eller hörselnedsättning och skulle behöva hjälp av en syn- och 
hörselinstruktör. En syn - och hörselinstruktör kan ge stöd och träning som underlättar för 
individer som är syn- och/eller hörselskadade att klara vardagslivet i sin hemmiljö och sitt 
närområde. 

Motionären yrkar:
1. Att socialförvaltningen redogör för hur detta behov tillgodoses idag.
2. Att tjänsten upphandlas genom samarbete med grannkommunerna.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 3 december 2019 § 110. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden beskriver att 
Region Stockholm har ansvar för hälso- och sjukvården, rehabilitering, habilitering och 
utskrivning av hjälpmedel för syn- och hörselskada. I det ansvaret ingår förskrivning och 
träning i hjälpmedel. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå 
för äldre och funktionshindrade som bor i särskilt boende. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med socialnämnden och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionärens första yrkande besvarat genom rapporten daterad 
den 11 oktober 2019 och avslå yrkandet om att upphandla tjänsten. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 16 januari 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser första yrkandet besvarat och avslår andra yrkandet.  

______________________

Sändlista
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-16

Dnr KS/2018:201
1 av 2

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders 
Klerkefors (R)
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser första yrkandet besvarat och avslår andra yrkandet.  

Ärendet
Anders Klerkefors (R) har väckt en motion om syn- och hörselinstruktör vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 § 22. Motionären beskriver att många 
äldre har syn- och/eller hörselnedsättning och skulle behöva hjälp av en syn- och 
hörselinstruktör. En syn - och hörselinstruktör kan ge stöd och träning som underlättar för 
individer som är syn- och/eller hörselskadade att klara vardagslivet i sin hemmiljö och sitt 
närområde. 

Motionären yrkar:
1. Att socialförvaltningen redogör för hur detta behov tillgodoses idag.
2. Att tjänsten upphandlas genom samarbete med grannkommunerna.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 3 december 2019 § 110. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden beskriver att 
Region Stockholm har ansvar för hälso- och sjukvården, rehabilitering, habilitering och 
utskrivning av hjälpmedel för syn- och hörselskada. I det ansvaret ingår förskrivning och 
träning i hjälpmedel. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå 
för äldre och funktionshindrade som bor i särskilt boende. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med socialnämnden och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionärens första yrkande besvarat genom rapporten 
daterad den 11 oktober 2019 och avslå yrkandet om att upphandla tjänsten. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från SN § 110/2019. 



TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-16

Dnr KS/2018:201
2 av 2

Delges
Socialnämnden



















Motion,	Kommunfullmäktige	

Datum:	2018-04-30	

Rönningepartiet,	Anders	Klerkefors	

Syn-	och	hörselinstruktör	
Väldigt	många	äldre	har	syn-	och/eller	hörselnedsättning	och	skull	behöva	hjälp	av	en	
syn-	och	hörselinstruktör.	Många	kommuner	i	landet	har	den	tjänsten.	Dock	inte	Salems	
kommun.	Konsekvensen	av	detta	är	att	färre	äldre	syn-	och	hörselskadade	får	stöd	och	
verktyg	för	att	självständigt	klara	sina	dagliga	liv.	Det	kan	leda	till	försämrad	livskvalitet,	
och	ökar	risken	för	isolering	och	hälsoproblem.	Syn-	och	hörselinstruktörerna	kan	ge	stöd	
och	träning	som	underlättar	för	individer	som	är	syn-	och/eller	hörselskadade	att	klara	
vardagslivet	i	sin	hemmiljö	och	sitt	närområde.	

Med	hänvisning	till	ovanstående	yrkas	

• Att	socialförvaltningen	redogör	för	hur	detta	behov	tillgodoses	idag.
• Att	tjänsten	upphandlas	genom	samarbete	med	grannkommuner.

___________________________	

Anders	Klerkefors	



PROTOKOLLSUTDRAG
2018-05-17

1 av 1

Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

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

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.



PROTOKOLLSUTDRAG
2020-02-10

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:237 - 101

Svar på motion - Stängning av skola och fritidshem för 
gemensam kompetensutveckling och planering, väckt av Maria 
Trap (R)

Maria Trap (R) har väckt en motion stängning av skola och fritidshem för gemensam 
kompetensutvecklg och planering vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2018 § 
36. Motionären beskriver att i flera grannkommuner stänger grundskolor ett visst antal dagar
per år för att pedagoger på skola och fritidshem tillsammans ska kunna utveckla sin
pedagogiska verksamhet. Motionären yrkar att det ska vara möjligt att stänga skolan och
fritidshemmet några dagar/läsår för att ge de olika yrkeskategorierna möjlighet att
tillsammans planera och kompetensutveckla på ett målinriktat sätt.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 17 september 
2019 § 64. Barn- och utbildningsnämnden beskriver att i skolförordningen och skollagen kan 
kommunen inte besluta om att utöka antal studiedagar eller om fritidshemmen ska vara 
stängda vissa dagar. Sedan läsåren 2018/2019 tas två av de fem studiedagarna i anspråk för 
kommungemensamma fortbildningsinsatser, dels gemensamma för skola och fritidshem och 
dels direkt riktade till fritidspersonalen. Fritidspersonalen frigörs så att de kan delta i dessa 
genom att fritidsavdelningar slås ihop och bemannas av vikarier. Detta har fallit mycket väl ut 
och förvaltningen planerar att fortsätta med detta de kommande läsåren.

Hur resterande tre studiedagar samt för- och efterarbetsdagar organiseras varierar mellan 
skolorna. Det är upp till rektor att besluta om dessa samt att prioritera innehåll utifrån 
verksamhetens behov. Samplanering mellan lärare och fritidspersonal sker dock inte bara 
under studiedagar och för- och efterarbetsdagar utan regelbundet under hela läsåret. 

Då kommunen inte kan besluta om ytterligare studiedagar och redan har gemensamma 
dagar för planering och kompetensutveckling för fritidspersonal instämmer 
kommunstyrelseförvaltningen i barn- och utbildningsnämndens bedömning och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 
januari 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-17

Dnr KS/2018:237
1 av 2

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Stängning av skola och fritidshem för 
gemensam kompetensutveckling och planering, väckt av 
Maria Trap (R)
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendet
Maria Trap (R) har väckt en motion stängning av skola och fritidshem för gemensam 
kompetensutvecklg och planering vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2018 
§ 36. Motionären beskriver att i flera grannkommuner stänger grundskolor ett visst antal
dagar per år för att pedagoger på skola och fritidshem tillsammans ska kunna utveckla sin
pedagogiska verksamhet. Motionären yrkar att det ska vara möjligt att stänga skolan och
fritidshemmet några dagar/läsår för att ge de olika yrkeskategorierna möjlighet att
tillsammans planera och kompetensutveckla på ett målinriktat sätt.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 17 september 
2019 § 64. Barn- och utbildningsnämnden beskriver att i skolförordningen och skollagen 
kan kommunen inte besluta om att utöka antal studiedagar eller om fritidshemmen ska 
vara stängda vissa dagar. Sedan läsåren 2018/2019 tas två av de fem studiedagarna i 
anspråk för kommungemensamma fortbildningsinsatser, dels gemensamma för skola och 
fritidshem och dels direkt riktade till fritidspersonalen. Fritidspersonalen frigörs så att de 
kan delta i dessa genom att fritidsavdelningar slås ihop och bemannas av vikarier. Detta har 
fallit mycket väl ut och förvaltningen planerar att fortsätta med detta de kommande 
läsåren.

Hur resterande tre studiedagar samt för- och efterarbetsdagar organiseras varierar mellan 
skolorna. Det är upp till rektor att besluta om dessa samt att prioritera innehåll utifrån 
verksamhetens behov. Samplanering mellan lärare och fritidspersonal sker dock inte bara 
under studiedagar och för- och efterarbetsdagar utan regelbundet under hela läsåret. 

Då kommunen inte kan besluta om ytterligare studiedagar och redan har gemensamma 
dagar för planering och kompetensutveckling för fritidspersonal instämmer 
kommunstyrelseförvaltningen i barn- och utbildningsnämndens bedömning och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 



TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-17

Dnr KS/2018:237
2 av 2

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från BUN § 64/2019. 
Delges
Barn- och utbildningsnämnden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2019-09-17 
12 av 15 

BoU § 64 Dnr. BUN/2019:100 

Yttrande angående motion om stängning av skola och 
fritidshem för gemensam kompetensutveckling och planering 

Maria Trap (R) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion med yrkandet att det ska 
vara möjligt att stänga skolor och fritidshem ett par dagar per läsår för att ge lärare och 
fritidspersonal möjlighet till samplanering och kompetensutveckling.  

Bestämmelserna i skolförordningens 3:e kapitel om läsårets föreläggande och i skollagens 14:e 
kapitel om fritidshemmet innebär att kommunen inte får besluta om utökat antal studiedagar 
eller om att fritidshemmen ska vara stängda vissa dagar. 

Sedan läsåret 2018/2019 tas två av de fem studiedagarna i anspråk för kommungemensamma 
fortbildningsinsatser, dels gemensamma för skola och fritidshem och dels direkt riktade till 
fritidspersonalen. Fritidspersonalen frigörs så att de kan delta i dessa genom att 
fritidsavdelningar slås ihop och bemannas av vikarier. Detta har fallit mycket väl ut och 
förvaltningen planerar att fortsätta med detta de kommande läsåren. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
___ 
Beslutsexpediering  
Arkiv 
Maria Trap (R) 
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-08-26 
Dnr: BUN/2019:100 

1 av 2 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Staffan Laring 
Verksamhetsstrateg 

Barn- och utbildningsnämnden 

Yttrande angående motion om stängning av skola och 
fritidshem för gemensam kompetensutveckling och 
planering 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendet 

Maria Trap (R) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion med yrkandet att 
det ska vara möjligt att stänga skolor och fritidshem ett par dagar per läsår för att ge 
lärare och fritidspersonal möjlighet till samplanering och kompetensutveckling.  

Bestämmelserna i skolförordningens 3:e kapitel om läsårets förläggande och i skollagens 
14:e kapitel om fritidshemmet innebär att kommunen inte får besluta om utökat antal 
studiedagar eller om att fritidshemmen ska vara stängda vissa dagar. 

Sedan läsåret 2018/2019 tas två av de fem studiedagarna i anspråk för 
kommungemensamma fortbildningsinsatser, dels gemensamma för skola och fritidshem 
och dels direkt riktade till fritidspersonalen. Fritidspersonalen frigörs så att de kan delta i 
dessa genom att fritidsavdelningar slås ihop och bemannas av vikarier. Detta har fallit 
mycket väl ut och förvaltningen planerar att fortsätta med detta de kommande läsåren. 

Hur resterande tre studiedagar samt för- och efterarbetsdagar organiseras varierar 
mellan skolorna. Det är upp till rektor att besluta om dessa samt att prioritera innehåll 
utifrån verksamhetens behov. Samplanering mellan lärare och fritidspersonal sker dock 
inte bara under studiedagar och för- och efterarbetsdagar utan regelbundet under hela 
läsåret. För att skapa tid för detta är en vanlig lösning att viss fritidspersonal frigörs från 
barngrupperna under mellanmål, raster etc. 

Finansiering 

Ingen finansiering krävs. 



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-08-26 
Dnr: BUN/2019:100 

2 av 2 

Eva Lindkvist 
Förvaltningschef 

Staffan Laring 
Verksamhetsstrateg 

Bilagor 

Motion Maria Trap (R).pdf 

Delges 

Kommunstyrelsen 





PROTOKOLLSUTDRAG
2020-02-10

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:328 - 101

Svar på motion - Trafiklekplats, väckt av Mats Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har väckt en motion om en trafiklekplats i Salems kommun. Motionären 
yrkar på att kommunen ska anlägga en trafiklekplats. Motionären föreslår även att 
trafiklekplats anläggs vid skolan på Fågelsången. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade motionen på sammanträdet den 23 oktober 
2019 § 119 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till det ekonomiska läget samt svårigheter att hitta en lämplig plats. Att förlägga 
trafiklekplatsen på Fågelsångens skolgård bör dock undvikas då skolgården redan är 
projekterad, vilket skulle innebära att arbetet måste göras om och medföra stora kostnader.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 3 december 
2019 § 93. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen på grund av det rådande budgetläget. Nämnden ställer sig positiva till en 
trafiklekplats men ansera att en trafiklekplats i dagsläget inte är en lämplig prioritering 
utifrån nuvarande budgetläge.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i utskottet och nämndens beslut och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 
januari 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
2. Kommunstyrelsen uttalar att en trafiklekplats är en bra idé men är inte möjlig att utföra på
den föreslagna platsen och inte i det rådande ekonomiska läget men kan komma att
aktualiseras på sikt.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-10

Dnr KS/2018:328
1 av 1

Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Trafiklekplats, väckt av Mats Nittve (MP)

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

Ärendet
Mats Nittve (MP) har väckt en motion om en trafiklekplats i Salems kommun. Motionären 
yrkar på att kommunen ska anlägga en trafiklekplats. Motionären föreslår även att 
trafiklekplats anläggs vid skolan på Fågelsången. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade motionen på sammanträdet den 23 
oktober 2019 § 119 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till det ekonomiska läget samt svårigheter att hitta en lämplig plats. Att förlägga 
trafiklekplatsen på Fågelsångens skolgård bör dock undvikas då skolgården redan är 
projekterad, vilket skulle innebära att arbetet måste göras om och medföra stora 
kostnader.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 3 december 
2019 § 93. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen på grund av det rådande budgetläget. Nämnden ställer sig positiva till en 
trafiklekplats men ansera att en trafiklekplats i dagsläget inte är en lämplig prioritering 
utifrån nuvarande budgetläge.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i utskottet och nämndens beslut och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens tekniska utskott § 119
Protokollsutdrag och tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden § 93. 
Delges
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Barn- och utbildningsnämnden 



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-10-23

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 119 KS/2018:328 - 101

Svar på motion, Trafiklekplats, väckt av Mats Nittve (MP)

Mats Nittve (MP) har inkommit med en motion som yrkar att kommunen ska anlägga en 
trafiklekplats. Motionen beskriver att en trafiklekplats för barn och ungdomar sprider 
kunskap om vad som gäller i trafiken. Miljöpartiet föreslår att trafiklekplatsen ska ligga 
centralt, exempelvis vid Fågelsången. 

Gatuenhetens bedömning

Fågelsången kan inte anses vara en bra placering eftersom den nya skolan med tillhörande 
utemiljö upptar större delen av den markyta som ligger i Salems centrums närhet. Av det 
skälet bör en alternativ placering sökas. 

Gatuenheten föreslår att om en trafiklekplats ska anläggas så bör en befintlig lekplats 
omvandlas till en trafiklekplats. 

Beroende på ambitionsnivå och placering kan kostnaden för att anlägga en trafiklekplats 
uppgå till 100 tkr - 1 mkr. Kostnaden för detta finns inte inom gatuenhetens budget.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till det ekonomiska läget samt svårigheter att hitta en lämplig plats.

______________________

Sändlista



TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2019-10-01 
Dnr KS/2018:328 

1 av 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om trafiklekplats 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 
som besvarad. 

Ärendet 

Matts Nittve (MP) har inkommit med en motion som yrkar att kommunen ska anlägga en 
trafiklekplats. Motionen beskriver att en trafiklekplats för barn och ungdomar sprider 
kunskap om vad som gäller i trafiken. Miljöpartiet föreslår att trafiklekplatsen ska ligga 
centralt, exempelvis vid Fågelsången.  

Gatuenhetens bedömning 

Fågelsången kan inte anses vara en bra placering eftersom den nya skolan med 
tillhörande utemiljö upptar större delen av den markyta som ligger i Salems centrums 
närhet. Av det skälet bör en alternativ placering sökas.  

Gatuenheten föreslår att om en trafiklekplats ska anläggas så bör en befintlig lekplats 
omvandlas till en trafiklekplats.  

Finansiering 

Beroende på ambitionsnivå och placering kan kostnaden för att anlägga en trafiklekplats 
uppgå till 100 tkr - 1 mkr. Kostnaden för detta finns inte inom gatuenhetens budget.  

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om trafiklekplats, väckt av Miljöpartiet 2018-09-27

Delges 





TJÄNSTESKRIVELSE

2019-07-04 
Dnr: BUN/2019:97 

1 av 1 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emilija Milosavljevic 
Utredare 

Barn- och utbildningsnämnden 

Yttrande angående motion om att anlägga en trafiklekplats 
väckt av Mats Nittve (MP) 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
med hänvisning till rådande budgetläge.  

Ärendet 

Mats Nittve (MP) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att anlägga en 
trafiklekplats för barn och ungdomar.  

Utifrån barns lärande ställer sig barn- och utbildningsförvaltningen positiva till att anlägga 
en trafiklekplats. Barn och unga kan lära sig övergångs- och trafikreglerna samtidigt som de 
cyklar eller åker små elbilar som exempelvis i Hågelbyparken i Botkyrka. Att förlägga 
trafiklekplatsen på Fågelsångens skolgård bör dock undvikas då skolgården redan är 
projekterad, vilket skulle innebära att arbetet måste göras om och medföra stora 
kostnader. 

Dock anser barn- och utbildningsförvaltningen att en trafiklekplats i dagsläget inte är en 
lämplig prioritering utifrån nuvarande budgetläge. 

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 

Eva Lindkvist 
Förvaltningschef 

Emilija Milosavljevic 
Utredare 

Bilagor 

Motion Mats Nittve (MP).pdf 

Delges 

Kommunfullmäktige 



2018-09-27

Motion om trafiklekplats
Trafiken i Salem är föremål för mångas uppmärksamhet. Det handlar ofta om fortkörning, men 
också om att bilar och cyklar inte lämnar företräde, inte visar när de ska svänga, eller cyklar på 
trottoarerna.

Ett sätt att sprida kunskap om vad som gäller i trafiken är att anlägga en trafiklekplats inriktad på 
barn och ungdomar. På en sådan kan exempelvis för- och grundskolor lära ut trafikvett till sina 
elever. Alla kan träna på att cykla och stanna rätt, utan att behöva riskera något i den verkliga 
trafiken. Trafiklekplatser finns i många kommuner, bland annat Danderyd och Täby.

En trafiklekplats kan ligga för sig, men helst naturligtvis centralt i kommunen, exempelvis i 
Fågelsången.

Miljöpartiet i Salem yrkar av ovan anförda skäl
- att kommunen anlägger en trafiklekplats.

För Miljöpartiet

_______________________________________________________________

Mats Nittve
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:243 - 000

Svar på motion - "Små grodorna" i Salems kommun, väckt av 
Mia Franzén (L)

Mia Franzén (L) har har väckt motion “Små grodorna i Salems kommun” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2018 § 96. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kultur och fritidsförvaltningen att utreda vilka föreningar/ 
företagare som vill vara med och anordna samt vilka kostnader och stöd kommunen rimligen 
kan erbjuda för att stötta upp Salems hembygdsförening och andra intresserade föreningar 
med arrangerandet av ett traditionellt midsommarfirande i Skönviksparken alternativt annan 
lämplig plats. 

Valborgsfirandet i Skönviksparken har lockat många besökare och visat att medborgarna 
uppskattar traditionella firanden. Salems Hembygdsföreningar är intresserade av att 
genomföra midsommarfirande men behöver stöd och hjälp från flera aktiva personer i 
föreningslivet eller företag, bland annat från kommunen för att marknadsföra 
midsommarfirande.

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 § 
55. Kultur- och fritidsnämnden anser att kultur- och fritidsförvaltningen kan genomföra en
utredning i enlighet med motionens beskrivning. Utredningen innebär att förvaltningen
undersöker vilka föreningar och företagare som vill vara med att anordna ett
midsommarfirande tillsammans med Salems hembygdsförening. Förvaltningen kommer även
att titta på vilket behov av kostnader och stöd dessa föreningar kan ha. Bedömningen är dock
att det inte finns utrymme i befintlig budget att tillskjuta några medel. Förvaltningen gör
vidare bedömningen att det är av vikt att föreningarna självständigt kan och vill anordna ett
midsommarfirande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del
1. Kultur- och fritidsförvaltningen ska i detta fall begränsa kommunens deltagande till att
hjälpa till med att inbjuda till möte och tillhanda mark, el etc men inte lägga personella
resurser på ett eventuellt genomförande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på motion “Små grodorna i Salems kommun” 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen “Små 
grodorna i Salems kommun” besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Mia Franzén (L) har lämnat motion “Små grodorna i Salems kommun”. Motionen handlar 
om att ge Kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda vilka föreningar/företagare 
som vill vara med och anordna ett midsommarfirande tillsammans med Salems 
Hembygdsförening samt utreda vilka kostnader och stöd som kommunen rimligen kan 
erbjuda till Salems Hembygdsförening och intresserade föreningar/företagare. 

Ärendet 

Valborgsfirandet i Skönviksparken har lockat många besökare och visat att medborgarna 
uppskattar traditionella firanden. Salems Hembygdsföreningar är intresserade av att 
genomföra midsommarfirande men behöver stöd och hjälp från flera aktiva personer i 
föreningslivet eller företag, bland annat från kommunen för att marknadsföra 
midsommarfirande. 

Yrkandet i motionen är att Kommunfullmäktige uppdrar till Kultur- och 
fritidsförvaltningen att utreda vilka föreningar/företagare som vill vara med och anordna 
ett midsommarfirande tillsammans med Salems Hembygdsförening. Samt vilka kostnader 
och stöd som kommunen rimligen kan erbjuda för att stötta upp Salems Hembygds- 
förening och andra intresserade föreningar/företag som vill arrangera 
midsommarfirande. 

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan genomföra en utredning i enlighet med motionens 
beskrivning. Utredningen innebär att förvaltningen undersöker vilka föreningar och 
företagare som vill vara med att anordna ett midsommarfirande tillsammans med Salems 
hembygdsförening. Förvaltningen kommer även att titta på vilket behov av kostnader och
stöd dessa föreningar kan ha. Bedömningen är dock att det inte finns utrymme i befintlig 
budget att tillskjuta några medel. Förvaltningen gör vidare bedömningen att det är av vikt 
att föreningarna självständigt kan och vill anordna ett midsommarfirande. Detta för att 
det inte ska bli som valborgsfirandet i kommunen där ansvaret på genomförande nu i 
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huvudsak har hamnat på kultur- och fritidsförvaltningen. 

Finansiering 

I Kultur- och fritidsförvaltningens befintliga budget finns det utrymme att genomföra en 
utredning i motionens anda. Det finns dock inte medel att genomföra midsommarfirande 
i kommunal regi. 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

Motion: Mia Franzén (L) “Små grodorna i Salems Kommun” 

Delges 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 36

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inga  interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Inkomna motioner

Motion -  "Små grodorna" i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Valfrihetstimme i hemtjänsten, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo 

Eriksson (L)

Motion -  Ny len sand på Mölle Stran, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av Mia Franzén  (L) och Bo Eriksson (L)

Motion -  Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)

Motion - Motion om stängning av skola och fritidshem för gemensam kompetensutveckling 

och planering, väckt av Maria Trap (RÖP)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

Beslutsexpediering
Arkiv


