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KF § 52 KS/2019:288 - 041 
 
Mål, budget och skattesats 2020 samt ekonomisk plan 
2021-2022 

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2020-2022 beslutades av 
fullmäktige 2019-06-13. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. 
 

Den svenska ekonomin bedöms av SKL efter några år av stark tillväxt vända ner mot en tydlig 
avmattning. SKL bedömer att det går mot en mild lågkonjunktur under 2020 och att den 
fortsätter även under 2021. 
 

Bedömningen är att arbetslösheten stiger till drygt sju procent och att världskonjunkturen 
viker. Antalet arbetade timmar som har utvecklats positivt i förhållande till demografin blir 
omvänd, vilket innebär att det demografiska trycket ökar medan sysselsättningen inte längre 
växer i samma takt som tidigare. 
 

Minskade skatteintäkter har inneburit större krav på ytterligare effektiviseringar utöver det 
alternativ i juni om 1,3% som inarbetades i ramarna för samtliga nämnder utom bygg- och 
miljönämnd och kultur- och fritidsnämnd. Jämfört med beslut om ramar i juni har barn- och 
utbildningsnämnden ytterligare effektiviseringar om 4,1 miljoner kronor och socialnämnden 
2,1 miljoner kronor. 
 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
2020: 7,0 miljoner kronor (0,7% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster) 
2021: 5,2 miljoner kronor (0,5% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster) 
2022: 0,4 miljoner kronor (0,04% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster). 
 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 oktober 2019. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 114/2019 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020, 
ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 enligt tjänsteskrivelse daterat 2019-10-23. 

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
kommun år 2020 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.  

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 
god ekonomisk hushållning: 

a. Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger 
barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar 
för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över 
genomsnittet i Stockholms län. 

b. Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  
4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för 

god ekonomisk hushållning: 
a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
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Södertörn. 
b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till 
revisorernas budgetäskande: 654 tkr (2020), 656 tkr (2021) och 659 tkr (2022).  

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2020 till 19:67 kronor per 
skattekrona. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden 
om likviditeten och resultatet så tillåter.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att 
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2020. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2020-2021 kvarstår oförändrad, och 
höjs med 0,70 kr (2,6 procent) per m3 för år 2022. Taxehöjningar/justeringar för 
2021 och framåt ska omprövas i slutet av 2020 utifrån bokslut 2019 samt prognosen 
för 2020.  

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med  
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 200 

miljoner kronor under perioden 2020-2022. 
b. Finansiering från markförsäljning 26 miljoner kronor under perioden 

2020-2022.  
c. Egen likviditet om 75 miljoner kronor som används under 2020.  
d. Upptagande av nya lån med 393 miljoner kronor under planperioden, varav 

180 miljoner kronor år 2020, 135 miljoner kronor år 2021 och 78 miljoner 
kronor år 2022. 
 

Yrkanden  
Lennart Kalderén (M), Anders Klerkefors (R), Mia Franzén (L), Lennart Ejenäs (M), Håkan 
Paulsson (KD), Elisabeth Bovin Exner (M), Raili Nilsson (C), Ulla Wickstein (M), Petter Liljeblad 
(L), Björn Kvist (M), Farzana Khan (M), Leif Ståhl (C), Rickard Livén (M) och Erik Glimvik (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Arne Närström (S) yrkar på följande tillägg till kommunstyrelsen förslag till beslut, se bilaga 2.  
1. Ingen besparing för barn- och utbildningsnämnden, 3368 tkr tillförs 2020-2022 
2. 2 mnkr 2020-2022 tillförs socialnämnden  
3. 600 tkr 2020 och 200 tkr 2021 tillförs (netto) kommunstyrelsen för en kostchef med 

mera, inklusive vissa besparingar på området.  

Berit Karlsson (MP) och Sanna Jansson Wiberg (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
tilläggsyrkanden.  

Elisabeth Bovin Exner (M) yrkar avslag på Arne Närströms (S) tilläggsyrkande punkt 2, 
avseende socialnämnden.  

Anders Klerkefors (R) yrkar även på följande tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut , 
se bilaga 3: 

1. 3368 tkr till grundskolan, tillika Socialdemokraternas tilläggsyrkande 1.  
2. 458 tkr till elevhälsan 2020-2022  
3. 73 tkr till kulturskolan 2020-2020 
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Sanna Jansson Wiberg (V) och Arne Närström (S) yrkar bifall till Rönningepartiets 
tilläggsyrkanden 2 och 3.  

Berit Karlsson (MP) yrkar på ett tillägg på 600 tkr till en klimatstrateg 2020-2022.  

Ajournering 
Mötet ajournerades kl 19.10-19.55 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på de delar av beslutspunkt 1 av kommunstyrelsens förslag 
till beslut som inte berörs av andra yrkanden och förklarar det bifallet. 
 
Beslutspunkt 1 

Ordföranden ställer Arne Närströms (S) tilläggsyrkande punkt 1, tillika Rönningepartiets 
tilläggsyrkande punkt 1 om att tillföra 3368 tkr till barn- och utbildningsnämnden 2020-2022, 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Votering 
begärs och verkställs.  

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Arne Närström (S) med fleras 
tilläggsyrkande röstar ja och den som vill avslå yrkandet röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige avslagit Arne Närström (S) med fleras tilläggsyrkande.  

Voteringen utfaller enligt följande: 12 ledamöter röstar ja och 18 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunfullmäktige har 
därmed avslagit Arne Närström (S) med fleras tilläggsyrkande.  

Därefter ställer ordföranden Arne Närströms (S) tilläggsyrkande punkt 2, om att tillföra 2 
mnkr  till socialnämnden 2020-2022, mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå tilläggsyrkandet. 

Därefter ställer ordföranden Arne Närströms (S) tilläggsyrkande punkt 3, om att tillföra 600 
tkr 2020 och 200 tkr 2021 (netto) till kommunstyrelsen för en kostchef med mera, inklusive 
vissa besparingar på området, mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå tilläggsyrkandet. Votering begärs och verkställs.  

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Arne Närströms (S) tilläggsyrkande 
röstar ja och den som vill avslå yrkandet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige 
avslagit Arne Närströms (S) tilläggsyrkande.  

Voteringen utfaller enligt följande: 9 ledamöter röstar ja och 21 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunfullmäktige har 
därmed avslagit Arne Närström (S) med fleras tilläggsyrkande.  

Ordföranden ställer därefter Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande punkt 2, om att tillföra 458 
tkr till elevhälsan 2020-2022, mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande punkt, om att tillföra 73 tkr 
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till kulturskolan 2020-2020, mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. 

Därefter ställer ordföranden Berit Karlssons (MP) tilläggsyrkande om tillföra 600 tkr för en 
klimatstrateg 2020-2022 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. 

Beslutspunkt 2 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut vilket förklaras 
bifallet. 

Beslutspunkt 3 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut vilket förklaras 
bifallet. 

Beslutspunkt 4 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut vilket förklaras 
bifallet.  

Beslutspunkt 5 
Ordföranden ställer proposition på revisorernas budgetäskande vilket förklaras bifallet. 

Beslutspunkt 6 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut vilket förklaras 
bifallet. 

Beslutspunkt 7 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut vilket förklaras 
bifallet. 

Beslutspunkt 8 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut vilket förklaras 
bifallet. 

Beslutspunkt 9 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut vilket förklaras 
bifallet. 

Beslutspunkt 10 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut vilket förklaras 
bifallet. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020, 

ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 enligt tjänsteskrivelse daterat 2019-10-23. 
2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 

kommun år 2020 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.  
3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 

god ekonomisk hushållning: 
a. Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger 

barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar 
för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över 
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genomsnittet i Stockholms län. 
b. Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för 
god ekonomisk hushållning: 

a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 
Södertörn. 

b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 
5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till 

revisorernas budgetäskande: 654 tkr (2020), 656 tkr (2021) och 659 tkr (2022).  
6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2020 till 19:67 kronor per 

skattekrona. 
7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden 

om likviditeten och resultatet så tillåter.  
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att 

omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2020. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2020-2021 kvarstår oförändrad, och 
höjs med 0,70 kr (2,6 procent) per m3 för år 2022. Taxehöjningar/justeringar för 
2021 och framåt ska omprövas i slutet av 2020 utifrån bokslut 2019 samt prognosen 
för 2020.  

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med  
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 200 

miljoner kronor under perioden 2020-2022. 
b. Finansiering från markförsäljning 26 miljoner kronor under perioden 

2020-2022.  
c. Egen likviditet om 75 miljoner kronor som används under 2020.  
d. Upptagande av nya lån med 393 miljoner kronor under planperioden, varav 

180 miljoner kronor år 2020, 135 miljoner kronor år 2021 och 78 miljoner 
kronor år 2022. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
Ekonomi 
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KF § 53 KS/2019:245 - 313 

 

Fastställande av renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 
2020 

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2020. Förslaget innehåller ett förslag till 
en generell höjning av taxan med 3,84 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre 
justeringar. 
 
SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2019-05-23 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 
med 2020. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan beslutas så 
snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda kommuninvånare i god tid 
innan den börjar gälla. 
 
Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. 
 
Övriga förändringar i taxan är: 

- Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna “Sorterahemma” samt 
“Källsortering av matavfall”. 

- Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus. 
- Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till 

grovavfallssortering. 
- Övergångstaxan avslutas, fastland. 
- Övergångstaxan avslutas, skärgård. 
- Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till 

gemensamhetsanläggning. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2019 och behandlades 
på kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 102. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 111/2019 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs 
enligt bilagor till tjänsteskrivelse daterat den 11 september 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 
2020. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs 

enligt bilagor till tjänsteskrivelse daterat den 11 september 2019. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 

2020. 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
SRV 
Arkiv 
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KF § 54 KS/2019:314 - 000 
 
Avgift för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär 

Socialnämndens ordförande tog den 3 oktober 2019 ett brådskande beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär. Detta då den nuvarande uppräknade avgiften överstiger 80 kr per dag. 
 

Bestämmelserna om egenavgifter i SoL (Socialtjänstlagen) skiljer på stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL är 
att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen 
får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för missbruk i HVB 
(hem för vård eller boende) eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, 
såväl pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och 
oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM (lagen om vård av missbrukare). 
 
Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr per dag. Detta regleras i 6 kap 1 § 
Socialtjänstförordningen och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av 
den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs. 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 129/2019 
1. Kommunfullmäktige ändrar avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär från 100 kronor per dag till 80 kronor per dag. 
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden delegation att ändra avgiften för uppehälle 

vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige ändrar avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär från 100 kronor per dag till 80 kronor per dag. 

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden delegation att ändra avgiften för uppehälle 
vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär. 

 

 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden  
Arkiv 
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KF § 55 KS/2019:234 - 730 
 
Rapportering enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2:a kvartalet 2019 

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

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

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

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

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

 
Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden finns ett gynnande beslut som ej verkställts.För perioden finns ett gynnande 
beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera. För perioden 
finns ett gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts. 
För perioden finns tre beslut som verkställs senare 3 månader från beslutsdatum att 
rapportera. 
 
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 16 september 2019 § 86. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 130/2019 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2:a kvartalet 2019. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2:a kvartalet 2019. 
 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 56 KS/2018:162 - 000 

 

Svar på motion - Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 

Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. 
Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till 
att det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare 
anser Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom 
tätbebyggda områden som en bullervall mot järnvägen. 

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken. 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019 § 68 återremitterades ärendet för 
komplettering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exklusive bygg- och miljöenheten) 
har inte tagit emot några synpunkter eller klagomål angående buller under 2018. Bygg- och 
miljöenheten har tagit emot ett klagomål vilket redovisas i deras tjänsteskrivelse daterat den 
11 januari 2019. Synpunkterna hanteras enligt framtagen rutin med bekräftelse av mottagen 
synpunkt, återkoppling till synpunktslämnaren samt registrering i samlingsärende i 
diarieföringssystemet. 

Trafikverket har mottagit sju synpunkter under 2018-2019 angående fastigheter i Salems 
kommun. Två av dessa synpunkter kom från samma fastighetsägare och handlade om att 
uppföra en bullervall på den egna fastigheten för att minimera buller. Samtliga andra 
synpunkter handlade om fastigheter som hade för låga bullernivåer för att Trafikverket skulle 
vidta bulleråtgärder. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att rutinerna synpunktshantering fungerar samt att 
buller från tågtrafiken inte är en generell olägenhet då det inkommit få klagomål. 

Förvaltningen anser därför att kommunen inte behöver ta initiativ till nya bullermätningar 
utmed tågsträckan och inte heller ta kontakt med Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 126 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
______________________ 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 57 KS/2018:240 - 339 
 
Svar på motion - Ny len sand på Mölle Strand, väckt av Mia 
Franzén (L) 

Mia Franzén (L) har lämnat in en motion om att ny finkornig sand ska läggas på Mölle strand. 

I motionen beskrivs det att Möllebadet är en uppskattad badstrand med fina bryggor och en 
badramp för tillgänglighet. Sanden har dock blivit mer grovkornig och grusig genom åren, 
vilket motionären vill förändra. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att om ny sand ska läggas på 
Möllebadet behöver en del av gammalt sand först forslas bort. Även stenar/gräs/ogräs 
behöver tas bort innan ny sand läggs. 
 

Den totala kostnaden för sand, frakt, sandskatt, bortforsling och arbete beräknas till ca 150 
tkr. Denna kostnad ryms inte inom gatuenhetens budget. 
 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 23 oktober 
2019 § 123 och instämmer i motionärens uppfattning. Ett investeringsanslag om 150 tkr 
kommer att föreslås i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 127/2019 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arkvi 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 58 KS/2019:317 - 101 
 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 
 

Kommunfullmäktige våren 2020: 20 februari, 23 april, 11 juni 
Kommunfullmäktige hösten 2020: 1 oktober, 19 november, 10 december 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut § 132/2019 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-10-08. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-10-08. 
 
 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 59  
 
Avsägelser och fyllnadsval 

Inkomna avsägelser 
Linnea Lundqvist (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen samt begär ny sammanräkning hos 
Länsstyrelsen efter Linnea Lundqvist (S).  

2. Kommunfullmäktige bordlägger valet till ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidsnämnden  
Länsstyrelsen  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

 

KF § 60  
 
 
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 


