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kommun

Komm unfu llmäkti ge

Plats och tid :

Torsdag den 15 december 2016 kl. 19.15-19.45

Beslutande:

Se bilagd upprops- och vot eringslista

Övriga deltagande:

Per Alm ström, kom mundirektö r, Annica Sundel, kanslichef

Ut ses att j ust era:

Mi a Franzen (L), Anders Klerkefors (Röp)

Justeringens
plats och t id :

Onsdag den 21 december 2016 kl. 15.00

Unde rskrifter:

Sekret erare

Ordförand e

Justerande

Anslag/bevis
Prot okollet är just erat . Just eringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Komm unstyrelsen

Sammanträdesdatum :

2016-12-15

Dat um för anslagets
uppsättande:

2016-12-22

Överk lagandetiden går
ut:

Förvaringsplats
fö r protokollet :

Kanslienheten

Datum för anslagets
nedtagande:

2017-01-12

2017-01-13

Underskrift:
Linnea Edström
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Parentation över Stig Beckman
Ordföranden håller en parentation över Stig Beckman, tidigare ledamot i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäkti ge hedrar hans minne med en tyst minut.
Parentationen biläggs till protokollet.

Ordf. sign.
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Just. sign.
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Innehållsförteckning
§ 59
Finansiering av överförda investeringar
§ 60
Ändringar i VA-taxa från och med 1 januari 2017

§ 61
Svar på motion - salem.se
§ 62
Balanslista över obesvarade motioner
§ 63
Val av barn- och utbildningsnämnd
§ 64
Val av bygg- och miljönämnd
§ 65
Val av kultur- och fritidsnämnd
§ 66
Val av socialnämnd
§ 67
Val av överförmyndarnämnd

§ 68
Val av valnämnd
§ 69
Val av utskottet för nämndorganisation
§ 70
Anmälan av gruppledare i nämnder

§71
Val av kommuna la rådet för funktionshinderfrågor

§72
Val av pensionärsråd
§ 73
Val av näringslivskommitte
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§ 74
Val av ledamot och ersättare till st yrelsen samt revisorsersättare till Sydvästra
Stockholmsregionens VA-aktiebolag (Syvab)
§ 75
Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt revisorssuppleant till SRV återvinning AB
§ 76
Val av ledamot och ersättare till styrelse n fö r Samordningsför bundet Huddinge Botkyrka
SaJem

§77
Val av två adjungerade ti ll Södertörns fjär rvärme AB

§ 78
Val av två adjungerade till Salems Ishallsaktiebolag AB
§ 79
Val av två adjungerade till Salems Tenniscenter AB
§ 80
Avsägelser och fyllnadsval
§ 81
Inkomna motio ner, interpellationer och frågor
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KF § 59

Dm. K5/2016:101.049

Finansiering av överförda investeringar
I samband med 2015 års bokslut fattade kommunfullmäktige beslut (KF § 12 2016-04-28)
om överföring av investeringsmedel från 2015 till 2016 års investeringsbudget med totalt
50913 tkr. Kommunfullmäktige fattade dock inte beslut om finansiering när dessa
investeringsmedel fördes över från 2015 till 2016.
För genomförande av investeringarna behöver kommunens likviditet förstärkas genom
nyupptagande av lån om 24 mnkr vilket härmed föreslås.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-09-26.

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 106/2016

Kommunstyrelsens färslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner nyupplåning med 24 mnkr för finansiering av de
investeringar som överfördes från år 2015 till år 2016 års investeringsbudget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner nyupplåning med 24 mnkr för finansiering av de
investeringar som överfördes från år 2015 till år 2016 års investeringsbudget.

Beslutsexpediering:
Arkiv
Ekonomienheten
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Just. sign.
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KF § 60

Dnr. KS/2016: 106.346

Ändringar i VA-taxa från och med 1 januari 2017
Nu påbörja s ytterligare en explo atering, Hellodal. i Rönninge med utbyggnad av bland
annat kommunalt VA. Även detaljpl anen för Sollid en har vunnit laga kraft och komm er
påbörjas under 2017. Dett a innebär att VA-t axan behöver ses över för att få täckning fö r
ökade kost nader. I första skedet föreslås en höjning av bru kning savgifterna med
mot svarande 3 kr/kbm, vilket fördelas mellan rörliga och fasta avgifter. I nästa skede bör
även en översyn av anläggningstaxan göras.
Kommunstyrelsens tekniska ut skott behand lade ärendet vid sitt sam mant räde den 16
november 2016, § 105.

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 112/2016
Kommunstyrelsens f örslag till kommunfullmöktige
Kom munfullmä kti ge beslutar att VA-taxan fö r Salems kommu n fastställ s i enlighet med
mil jö - och samhälls byggnadsfö rvalt ningens förslag samt att VA-taxan ska gälla f rån och
med 1januari 2017.

Yrkanden och proposition
l enn art katde ren (M) yrkar bifall till kom mu nsty relsens förslag ti ll beslut.
Ordföranden ställer kommun styrelsen s förslag till beslut under propos ition och finner att
kommun f ullmäktige besluta r i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att VA-taxan för Salems kommun fastställs i enlighet med
mil jö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag samt att VA-t axan ska gälla från och
med 1 januari 2017.

Beslutsexpedi ering:
M iljö- och samhällsbyggnadsförval tni ngen
Ark iv
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Just. sign.
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KF § 61

Dnr. KS!2016:18.lOS

Svar på motion - salem.se
Anders Klerkefors (Röp) har den 18 februari 2016 väckt en motion om att kom munens
webbplats salem.se har brister och behöver utvecklas . Genom att en helt ny webbplats
lanserades till midsommar 2016 har en stor del av motionärens yrk anden uppfyllts.
Eftersom detta är den för sta versionen av webbplatsen finns det dock fortfaran de delar
som ska utvecklas och information som ska kompletteras och förädla s.
En del som motionären tar upp är planerad men ännu inte är färdigutvecklad och det är
någon typ av frågeforum . Det kommer att vara klart under första halvåret 2017. När det
gäller självservice! sj älvbetjäning så är dett a lätt att hitta på den nya web ben men
tjä nsterna i sig kan inte presenteras på webbplatsen fö rrän de tagits fram av den aktue lla
nämnd en.
Kommu nstyrelseförvaltningen före slår därför att motionen ska anses besvarad.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-10-24 .
Kommunstyrel sens fö rsla g t ill beslut § 109
Komm uns tyrelsens förslag till kom munf ullmäktige
Komm unfullmäkti ge beslutar att motionen ska anses besvarad.
Yrkanden och proposition
Mats Nittve (MP) yrkar bifall till motionen.
lennart Kalderen (M ) yrkar bifall ti ll kommunstyre lsens förslag till beslut .
Ordföranden ställer kommu nstyrelsens förslag till beslut mot bifall till motionen och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ko m munf ull m äktige s beslut
Kommunfu llmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsexpedi ering :
Arkiv
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Just. sign.
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KF § 62

Dnr.KSj2016:64.101

Balanslista över obesvarade motioner
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna
tid ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar
att kommun styrelsen två gånger per år ska redovi sa de motioner som inte beretts färdigt. I
redov isningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt.
Totalt tolv motioner är för närvarande under beredning varav fyra behandlas på
kommunfullmäktige den 17 november och en behandlas på dagens sammanträde . Inga av
motionerna har passerat beredningstiden på ett år.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-10 -20.

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 110/2016
Kommunstyrelsens förslag tillfullmöktige
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Beslutsexpedier ing:
Arkiv
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KF§ 63

Dm. KS/2014:95.113

Val av barn- och utbildningsnämnd
Valberedningens ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer för slaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden l januari 2017 - 31 december
2018 välja följande ledamöter och ersättare till barn- och utbildningsnämnden:

Ledamöter
lennart Ejenäs (M)
Petter liljeblad (l)
Agneta SjödelI (M)
Björn Odelius (M)
Sonia Olsson (M)
Joakim Falkeborn (e)
Tommy Eklund (S)
Kjell Häggkvist (S)
leutrim Kadriu (S)
Ellinor 5cheffer (MP)
Maria Trap (Röp)

Ersättore
Ulf Malmström (M)
Janina Stenlund (M)
Gun Andersson (M)
Berith Eriksson (l)
Anders Karlsson (e)
Radhika Paulsson (KD)
Katarina Närström (S)
Gunila KaiIio (S)
Siang Hok lim (S)
Johannes Kindstedt (V)
Anna-Carin Ehn (Röp)
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja lennart Ejenäs (M) till ordförande och Petter
liljeblad (l) till vice ordförande.

Beslutsexpediering:
Arkiv
Barn- och utbildningsnämnden
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Just. sign.
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KF § 64

Dnr. KS/2014:9s .113

Val av bygg- och miljönämnd
Valberedningens ordförande lämnar för slag.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finne r att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det .

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 decemb er
2018 välja följande ledamöter och ersättare till bygg- och miljönämnden :
Ledamöter
Björn Kvist (M)
Bo Eriksson (L)
Lennart SjödelI (M)
Anders Karlsson (e)
Ray Olsson (5)
Maria Sundblad (MP)
Anders Klerkefors (Röp)
Ersättare
Jasmina Kosevic (M)
Rickard liven (M)
Johanna Liljedahl (L)
Torbjörn Dias (e)
Natalie Westermark (5)
Arne Närström (S)
M ikaellsraelson (Röp)
2. Kommunfullmäkti ge beslut ar att välja Björn Kvist (M) till ordförande och Bo Eriksson (L)
till vice ordförande.

Beslut sexpediering:
Arkiv
Bygg- och miljönämnden

tZ
Ordf. sign.
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Just. sign.
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KF § 65

Dnr. KS/2014 :95.113

Val av kultur- och fritidsnämnd
Valberedningens ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december
2018 välja följande ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämnden:
Ledomöter
Kristina Bjureklev Netzell (L)
Erik Glimvik (M)
Sead Kosevic (M)
Leif Ståhl (e)
Björn Wivallius (S)
Natalie Westermark (S)
Berit Karlsson (M P)
Ersöttore
Elisabeth Jacobs (M)
Stefan Almå (M)
Ylva Ledin (L)
Thorbjörn Åberg (KO)
Mats Gustavsson (S)
Moses Fecher (V)
Karin Meyer (Röp)
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Kristina Bjureklev Netzell (L) till ordförande och
Erik Glimvik (M) till vice ordförande.

Beslutsexpediering:
Arkiv
Kultur- och fritidsnämnden

Ordf. sign.

Just. sign.

-..-. Salems
.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-15
12 av 12

kommun
Kommunfullmäktige

KF § 66

Dnr. K5/2014 :95.113

Val av socialnämnd
Valberedningens ordförande lämnar förslag .
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december
2018 välja följande ledamöter och ersättare till socialnämnden:
Ledamöter
Elisabeth Bovin Exner (M)
Monica Mattisson (e)
Farzana Khan (M)
Rickard Liven (M)
M ia Franzen (L)
Patrik Robbertte (S)
Noomi Arvas Lilljefors (S)
Maria Ridderstolpe (S)
Itai Fernandez (V)
Ersättare
Ulla Wickste in (M)
lise Forsberg (M)
Bernd Priemer (L)
Raili Nilsson (e)
Bo Johansson (KD)
Birgitta Rönnblad (S)
Maria Eklund (S)
Kari Kurkisuo (S)
Nina Fällström (Röp)
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Bovin Exner (M) till ordförande, Monica
Mattisson (e) ti ll förste vice ordförande och Patrik Robbertte (S) till andre vice ordförande.

Beslutsexpediering:
Arkiv
Socialnämnden

d
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Just. sign.
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KF § 67

Dnr. KS/2014:95.113

Val av överförmyndarnämnd
Valberedningens ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december
2018 välja följande ledamöter och ersättare till överförmyndarnämnden:

Ledamöter
Gunny Jörlen (e)
Elisabeth Jacobs (M)
Lillemor Gladh (S)

Ersättore
Sonia Olsson (M)
Nino s Garis (l)
lena Svensson (S)
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunny r örlen (e) till ordförande och Elisabeth
Jacobs (M) till vice ordförande.

Beslutsexpediering:
Ark iv
Överförmyndarnämnden

d

Ordf. sign.

ft.fl ;L
Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-15
14 av 14

kommun

Komm unfull mäkti ge

KF § 68

Dm. KS/2014:9s.113

Va l av valnämnd
Valberedningens ordförande lämnar förslag .
Ordföranden ställ er förslaget und er proposition och finner att kommunfullmä ktige fattar
beslut i enl ighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden l januari 2017- 31 december
2018 välja följande ledamöter och ersättare till valnämnden :

Ledamöter
Ulf Malmström IM)
Bernd Priemer (L)
Leif Ståhl (e)
Lillemor Gladh (S)
Birgitta Rönnblad (S)
Ersöttare
Sead Kosevic (M)
Håkan Paulson (KD)
Patrik Robbertte (5)
Anne Henningsson (MP)
Anders Klerkefors (Röp)
2. Kommunfu llm äktige beslutar att välj a Ulf Malmström (M) till ordförande och Bernd
Priemer (L) ti ll vice ordförande.

Beslutsexpediering:
Ar kiv
Valnämnden
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6rdf. sign.

If]\!
Just. sign .
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KF § 69

Onr. KS/2014:95.113

Val av utskottet för nämndorganisation
Valberedningens ordförande lämnar förslag .
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december
2018 välja följande ledamöter och ersättare till utskottet för nämndorganisation:
Ledamöter
Olle Glimvik (M)
Ankie Bosander (e)
Berith Eriksson (l)
Maria Ridderstolpe (S)
Arne Närström (S)
Ersättare
lennart Kalderen (M)
Håkan Paulson (KO)
Tommy Eklund (S)
Daniel Hansson (V)
Anders Klerkefors (Röp)
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Olle Glimvik (M) till ordförande och Ankie
Bosander (e) till vice ordförande.

Beslutsexped iering:
Arkiv
Kanslichefen
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KF § 70

Dnr. KS/2014:95 .113

Anmälan av gruppledare i nämnder
De i fullmäktige representerade partierna äger rätt att bland sina fullmäktigeledamöter
utse en gruppledare. För gruppledarskapet utgår särskilt arvode. För att arvode ska
utbetalas till rätt person bör partiernas anmälan om vilken gruppledare man utsett
noteras till fullmäktiges protokoll.
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att följande gruppledare anmälts av partierna:
Barn- och utbildningsnämnden
Lennart Ejenäs (M)
Petter Liljeblad (L)
Joakim Falkeborn (e)
Tommy Eklund (S)
Ellinor Scheffer (MP)
Maria Trap (Röp)
Bygg- och miljönämnden
Björn Kvist (M)
Bo Eriksson (L)
Anders Karlsson (e)
Ray Olsson (S)
Maria Sundblad (MP)
Anders Klerkefors (Röp)
Kultur- och fritidsnämnden
Kristina Bjureklev Netzell (L)
Erik Glimvik (M)
Leif Ståhl (e)
Björn Wivallius (S)
Berit Karlsson (MP)
Socialnämnden
Elisabeth Bovin Exner (M)
Monica Mattisson (e)
M ia Franzen (L)
Patrik Robbertte (S)
Itai Fernandez (V)
Valnämnden
Ulf Ma lmström (M)
Bernd Prieme r (L)
Leif Ståhl (e)
Lillemor Gladh (S)
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§ 70 (forts.)
Överförmyndarnämnden
Gunny Jörlen (e)
Elisabeth Jacobs IM)
Lillemor Gladh (5)

Beslutsexpediering:
Arkiv
De förtroendevalda
HR-enheten , löner
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Just. sign.
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KF § 71

Dnr. KS/2014:95.113

Val av kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Valberedningens ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget unde r proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det .

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december
2018 välja följande representanter till kommunala rådet för funktionshinderfrågor:
För kommunen
Ulla Wickstein (M)
Ankie Bosander le)
Birgitta Rönnblad (S)
Hörselskododes förening i Botkyrko-Solem
Yvonne Jangebrink
SRF Botkyrka-Salem
Margaretha Häll Assarsson
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
M aria Sverker
Reumatikerdistriktet
Mona Lantz
Hjört- och lungsjukasförening Botkyrka -Salem
Bo Jonny 5tockhaus
FUB Botkyrka-Salem
Caismari Nord

2. Kommunf ullmäkti ge beslutar att välja Ulla Wickstein (M) till ordförande och Mona Lantz
till vice ordförande.

Beslutse xpediering :
Arkiv
Rådets sekret erare
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Ordf. sign.

Just. sign.
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KF § 72

Dnr. KS/2014:9S.113

Val av pensionärsråd
Valberedningens ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december
2018 välja följande representanter till pensionärsrådet:
Kommunala representanter
lise Forsberg (M)
Monica Mattisson (e)
Birgitta Rönnblad (5)
PRO Salem-Rönn inge Pensionörs/örening
Britt-Marie Jonsson
Ewa Lundholm
Ersöttare
Göte Rydell
SPF Salemveteranen
Britt Hallberg
Irene Beckman
Ersättare
Per-Erik Ekman
SKPF, avd 115
Cecilia earlen
Ersättare
Barbro Grenehed
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja llse Forsberg (M) till ordförande.

Beslut sexped iering:
Ark iv
Rådets sekret erare
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Just. sign .

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12 ·15
20 av 20

kommun
Kommunfullmäktige

KF § 73

Dnr. KS/2014 :9S.113

Val av näringslivskommitte
Valberedningen s ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december
2018 välja följande representanter till näringslivskommitten:
För kommunen
Mats Röhr (M)
Raili Nilsson (e)
Arne Närström (S)
Ersöttare
Rickard Liven (M)
Johanna Liljedahl (L)
Tommy Eklund (S)
2. Kommunfullmäktige väljer Mats Röhr (M) som ordförande.

Beslutse xpediering:
Arkiv
NäringsIivsansvarig
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..: (!t..
A
f· sign.
.
ror,

Just. sign.
.

~... Salems
.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-15
2l av 21

kommun

Kommunfullmäktige

KF § 74

Dnr. KS/2014 :95.113

Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt
revisorsersättare till Sydvästra Stockholmsregionens
VA-aktiebolag (Syvab)
Valberedningens ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget under propos ition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december 2018 välja
följande till Sydvästra Stockholmsregionens VA-aktiebolag :

Ledamot
lennart Kalderen (M)

Ersättare
Arne Närström (S)

Revisarsersättare
Yvonne Berglund (M)

Beslutsexpediering:
Arkiv
Syvab

~ ...~

Just. sign.

-..-. Salems
.
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Kommunfullmäktige

KF § 75

Dnr. K5/2014:95.113

Val av ledamot och ersättare till styrelsen samt
revisorssuppleant till SRV återvinning AB
Valberedningen s ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december 2018 välja
följande till 5RV återvinning AB:

Ledamot
Lennart SjödelI (M)

Ersättare
Tommy Eklund (S)

Revisorsersättare
Yvonne Berglund (M)

Beslutsexpediering:
Arkiv
SRV återvinning

d

Ordf. sign.

1!!f....IJV
Just. sign.

-.•• Salems
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KF §76

Dnr. Ks{2014:95 .113

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
Valberedningens ordförande lämnar förslag .
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december 2018 välja
följande till Samordn ingsförbundet Huddinge Botkyrka salem:
Ledamot
Elisabeth Bovin Exner (M)
Ersättare
Patrik Robbertle (S)

Beslutsexpediering:
Arkiv
Samordningsförbu ndet

-.

Il...1f/'
Just. sign.
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KF § 77

Dnr. KS/2014:95.113

Val av två adjungerade till Södertörns fjärrvärme AB
Valberedningens ordförande lämnar förslag .
Ordföranden ställer f örslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det .

Kommunfullmäktiges beslut
Kom munf ullmäkti ge att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december 2018 välja
följande Lena Seger (M) och Åke Fredriksson (S) till adjungerade i Södertörns fjärrvärme
AB.

Beslut sexpediering :
Arkiv
Södertörns fjärrvärme AB

tl
Ordf. sign.

Just. sign.
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Dnr. Ks/2014:95.113

KF § 78
Val av två adjungerade till

Salems Ishallsaktiebolag AB

Valberedningens ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det .

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december 2018 välja
följande Bernd Priemer (L) och Mats Nittve (MP) till adjungerade i Salems Ishallsaktiebolag
AB.

Beslutsexpediering:
Arkiv
Sa lems ishalls AB

d

Ordf. sign.

tl.. . . . KL
Just. sign.
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KF § 79

Dnr. KS/2014:95.113

Val av två adjungerade till Salems Tenniscenter AB
Valberedningens ordförande lämnar förslag.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att kommunfullmäktige fattar
beslut i enlighet med det.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige att för mandatperioden 1 januari 2017- 31 december 2018 välja
följande Kristina Bjureklev Netzell (L) och Jan Lorichs till adjungerade i Rönninge
Tenniscenter AB.

Beslutsexpediering:
Arkiv
SalemsTenniscenter AB

-:
Ordf. sign.

/(E...i4[
Just. sign.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Salems

2016-12-15
27 av 27

kommun

Kommunfullmä ktige

Dnr. KS/2014:95.113

KF § 80
Avsägelser och fyllnadsval
Följande avsögelse har inkommit:

Delmon Haffo (M)
ledamot i kommunfullmäktige
ledamot i kommunstyrelsen
ersättare i krisledningsnämnden
Pia Ortiz-Venegas (V)
ledamot i kommunfullmäktige
Anne-Marie Morberg
begravningsförrättare
Följonde förslog tiff fyllnodsvol hor inkommit:

Björn Kvist (M) till ledamot i kommunstyrelsen efter Delmon Haffo (M).
Erik Glimvik (M) till ersättare i kommunstyrelsen efter Björn Kvist (M).
lennart Ejenäs (M) till ersättare i krisledningsnämnden efter Delmon Haffo (M) .

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja avsägelserna samt begära ny
sammanräkning hos länsstyrelsen efter Delmon Haffo (M) och Pia Ortiz-Venegas

(V).
2.

Kommunfullmäktige beslutar
kommunstyrelsen.
3. Kommunfullmäktige beslutar
kommunstyrelsen .
4. Kommunfullmäktige beslutar
krisledningsnämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar

att välja Björn Kvist (M) till ledamot i
att välja Erik Glimvik (M) till ersättare i
att välja lennart Ejenäs (M) till ersättare i
att bordlägga valet av begravningsförrättare.

Beslutsexpediering:
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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Kommunfullmäktige

KF § 81

Dnr. KS/2016:3.101

Inkomna motioner, interpellationer och frågor
Inkomna mationer:
Motion " Präst er, skolan och konfirmation" väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion "Kommunala anslagstavlor" väckt av Mats Nittve (MP)

Inkomna interpellationer:
Interpellation angående uppföljning av ökade kostnader för väg och VA i Rönninge C ställd
till kommunstyrelsens ordförande lennart Kalderen (M) av Anders Klerkefors (Röp).
Interpellation angående bygg· och miljönämndens mål, rättssäkerhet ställd till bygg- och
miljönämndens ordförande Björn Kvist (M) av Anders Klerkefors (Röp).
Interpellation angående 4H och hästar på Ersboda ställd till kommunstyrelsens ordförande
lennart Kalderen (M) av Anders Klerkefors (Röp) och Karin Meyer (Röp).

Inkomna frågor:
Inga frågor har inkommit till sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna för beredning.

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

Beslutsexpediering:
Arkiv
Kommunstyrelsens ordförande
evss- och miljönämndens ordförande

./lLIA
Just. sign.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA SALEMS KOMMUNFU LLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016- 12- 15, kl. 19.15-19.45
Juste ringsdatum: 2016-1 2-21

Justerande: Mia Franz en (l), Anders Klerkefors (Röp)

Närvarande

Tjänstgörande
ersättare

Votering
Ja

M

lennart Kalderert

x

M

Delmon Haffo

-

M

Olle Glimvik

x

M

Mats Röhr

-

M

Elisabeth Bovin Exner

x

M

Björn Kvist

x

M

Biörn Ode lius

-

M

Farzana Khan

x

M

Ulla Wickstein

x

M

Erik Glimvik

x

M

l ennart Eienä s

x

C

Ankie Bosander

x

C

Gunny J örlen

x

Nei

Avst

Ja

Nei

Avst

Nej

Ja

Lennart Si ödell

Anders Forsbero

Sead Kosevie

..
/

Avst
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA SALEMS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum: 2016-12-15, kl. 19.15- 19.45
Justeringsd atum: 2016-1 2-21

Justerand e: Mia Fra nzert (L), Anders Klerkefors (Röp)

Närvarande

Tjänstgörande
ersättare

Votering

Ja
L

Mia Franze rt

x

L

Pelt er Lilleblad

x

KD

Håkan Paulson

x

S

Arne Närström

x

S

Britt-Marie Marklund

-

S

Tommy Eklund

x

S

Maria Ridderstoloe

x

S

Patrik Robbertte

x

S

Natalie Westermark

-

S

Biörn Wivallius

x

V

Pia Ortiz-Venscas

-

MP

Mats Nittve

x

MP

Anne Henninosson

x

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nei

Avst

Biroitta Rönnblad

Th orbjörn Sv ens son

Sa nna Jansson Wi berQ
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA SA LEMS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Samm anträdesdatum: 2016-12 -15, kl. 19.15-19.45
Justeringsdatum : 2016-12-21

Justerande: Mia Franzen (L), And ers Klerkefors (Röp)

Närvarande

Tjänstgörande
ersättare

Voter inQ
Ja

Röp Anders Klerkefors

x

Röp Karin Meyer

x

Röp Maria Tran

x

SO

Lars-Göran Holmsten

x

SO

Gabriel Ursescu

-

Nei

Avs t

Ja

Nei

Avst

Ja

Nei

Avst

Ann-Christin Skantz

•Justering
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ERSÄTTARE ISALEMS KOMMUNFULLMAKTIGE
Sammanträ~esdatl;lm:2()16-12-15, kl.

19.15-19.45
Närvarande

l _
M
IM
M
M _
M

Lennart Sjöde""
- --~
Anders For~b_",
ISead Kosevie
- :-_
Stefan-Alma
I Donald Molander
M
Jasmina Kosevie
c
ILeif Ståhl
:C
- --;l oakiJlL Ealketiom
,L
I Kristina Bjureklev Netzell
- .
'L
_
' Bo_Eriksson
KO
I Bo Johansson
KO . ~" - '-"Ola Paulson
S
.Leutrirn Kadriu
LS
.Birgitta Rönnblad
i Thorbiörn Svensson
S

2- - -

u

V
V "
MP

-

~

Mf' U- Röp

SO

x

Delman
.1 _ Haffa
Mats Röhr
! Björn Odelius

!

x
x

x
x
x
x

z
x

Britt-Marie Marklund
Natalie W estermark

_

:Sanna Jansson Wiberg
:-tVlose s" Fecfier
!Ellinor Scheffer
Maria SundOfad
u, ~
ICarl-Gustaf Boro

x

i Ann-Christin Skantz

x

,

-_L:

Pia Ortiz-Venegas
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-

X
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Parentation över Stig Beckmans vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december
2016
Fullmäktigeledamöter och åhörare,
Stig Beckman, tidigare ledamot i kommunfullmäktige, avled den 2 december efter en tids
sjukdom. Han blev 79 år och sörjs närmast av hustrun Irene och barnen Mats, Helena och
Thomas samt 8 barnbarn.
Stig kom från söder, han föddes på södra BB och växte upp på Folkskolegatan i Högalids
församling. Han gick först i Högalids folkskola och 1955 tog han realexamen i Högalids
Samrealskola.
Stig gjorde därefter värnplikten som plutonsbefäl på A9 i Kristinehamn och han
vidareutbildade sig under åren 1957-61 på Frans Schartaus Handelsinstitut och tog efter det en
ettårig utbildning i marknadsekonomi. Det här var utbildningar som den ambitiöse Stig gjorde
på kvällstid samtidigt med förvärvsarbete .
Stigs startade sin karriär i yrkeslivet som inköpare på Honeywell 1957 och arbetade under de
kommande åren som inköpare, försäljningskonsulent och ekonomiansvarig på olika företag.
1962-63 var Stig handelslärarevid Kungliga överstyrelsen för Handelsutbildningar i Solna.
1963 var det tänkt att Stig skulle gå en traineeutbildning inom KF men han trivdes så bra på
Helios kemisk-tekniska fabriker att han blev kvar där i rollen som produktchefmed ansvar för
marknadsföring av kosmetikprodukter. 1996 gick han vidare till Beckers, först som
marknadschefoch sedan som chef för marknadsutveckling. 1971 blev Stig försäljningschefpå
Tiedemann och 1975-78var han VD på Nilsson & Luthman.
1978 blev Stig egenföretagare och han drev butiken Sportis i Salems centrum fram till 1986.
Från början av I980-talet till början av 90-talet hade han också reseföretaget Sportis Bus Tour
här iSalem. 1slutet av sin yrkeskarriär var Stig hotellchef på Högfjällshotellet iFunäsdalen .
På Valborgsmässoafton 1954 träffade Stig sin livskamrat Irene. De gifte sig 1959 i S:t
Sigfrids kyrka i Hägersten och de fick sin första lägenhet i Hammarbyhöjden. Sonen Mats
föddes 1960och 1962 kom Helena och 1965 Thomas. Familjen flyttade till Rönninge 1962,
först till kedjehuset på Lilldalsvägen och 1969 till nybyggda villanpå samma gata. 1986
flyttade Stig och Irene till Fjärilstigen 21 och här bodde Stig fram till sin bortgång.
Stig Beckmanrepresenterade Moderaterna och han var politiskt aktivi nästan 30 år. Hans
politiska karriär började redan i gamla Salems kommun. 1972 satt hani taxeringsnämnden
och under Botkyrkatiden fanns han i valnämnden och Huddingefögderis fastighetsdistrikt.
Under åren 1992-2014, nästan 6 mandatperioder, satt Stig här i fullmäktige, först som
ersättareoch sedan som ordinarie ledamot. Under 4 mandatperioder fanns Stig i Kultur och
fritidsnämnden, han var ersättare i näringslivskommitten och under 2 mandatperioder var han
Salems styrelserepresentant i SYVAB.
Stig hade också förtroendeuppdrag i Salems församling där han satt i kyrkofullmäktige. Under
en period var Stig också ordförande i Salem centrums företagarförening och ordförande i
Salems företagares intresseorganisation.

Stig hade många fritidsintressen och han tyckte om friluftsliv och naturen. I sin ungdom var
han aktiv i hastighetsåkning på skridskor. Han gillade öppna landskap och skärgården med
båtliv och fiske men även skidåkning tilltalade honom och inte minst, han tyckte om att spela
golf. Stig talade ofta om sommarhusen på Bergö och i Leksand och han talade ofta om sin
familj. Den var viktig för Stig.
Som politiker antog Stig ofta sm åföretagarens perspektiv och en viktig fråga var samarbete
mellan skola och lokalt näringsliv. Särskilt minns vi Stigs mångåriga engagemang i Kulturoch fritid och SYVAB. Stig kom alltid med genomtänkta kommentarer. Han hade en stor
förståelse for ledarskap och en speciell formåga att hitta lösningar i diskussioner.
Stig var en sällsynt person, en genuint glad och positiv människa som alltid gav energi till oss
som hade formånen att träffa honom och arbeta nära honom.
Idag minns vi en uppskattad och respekterad kollega i fullmäktige och vi minns en omtyckt
och saknad vän. Vi hedrar Stig Beckmans minne med en tyst minut.
Olle Glimvik
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