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      Plats och tid: Stora Murgrönan, Salems centrum, torsdagen den 11 juni 2020, kl 17.30 - 20.00, 
ajournering kl 18.15-18.40 

Beslutande: Se bilagd upprops- och voteringslista 

Övriga deltagande: Miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood, kultur- och fritidschef Rolf 
Johansson, tf skol- och förvaltningschef Katarina Sweding, socialchef Jenny 
Thorsell, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, planeringsstrateg Jan Lorichs, 
dataskyddsombud Ulrica Mellergård, kommunsekreterare Linnea Edström  

Utses att justera: Petter Liljeblad (L) och Anders Klerkefors (R)  

Justeringens  
plats och tid: Kansliet, tisdagen den 16 juni 2020 kl 14.00 

Underskrifter: Sekreterare       …………………………  
                          Linnea Edström 

Ordförande       ………………………… 
                          Olle Glimvik (M) 

Justerande       ………………………… ………………………… 
                          Petter Liljeblad (L)                                 Anders Klerkefors (R)  

 

 

 

 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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datum: 2020-06-11 

 

Datum för anslagets 
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Överklagande tiden går 
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nedtagande: 2020-07-09 
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Svar på motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (R) 

 
§ 36 
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…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 22 KS/2020:165 - 041 
 
Mål och budget 2021-2023 för Salems kommun 

Salems kommun har en stabil ekonomi, men Coronapandemin skadar ekonomin avsevärt. 
Budgetförslaget bygger på SKR:s indikationer som beräknar att den ekonomiska 
återhämtningen startar i höst. Efter beredning av underlag för Mål och budget 2021 samt 
ekonomisk plan 2022-2023 med den politiska majoriteten föreslås nedanstående 
resultatnivåer.  

(mnkr) 2021 2022 2023 

Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 2,0 5,3 0,6 

 
I förslaget till ramar för budget- och planperioden 2021-2023 bedöms kommunen, givet 
dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems kommun ska ha en 
skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år eftersom skattesatsen föreslås 
lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 “Salems kommun ska ha en stabil 
ekonomi” uppnås delvis för år 2022 samt beräknas i dagsläget inte nås för år 2021 och 2023. 
För år 2021 ligger målet på 0,2 % av skatter och bidrag och är en effekt av försämrat 
ekonomiskt läge till följd av Covid-19-pandemin. Vanligt är att sista året i planperioden stärks 
(genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar 
inom kommunens målsättning för stabil ekonomi. 

I budgeten finns kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till förfogande som en buffert om 
skatteunderlaget försämras ytterligare mot de prognoser SKR lämnat. Ny prognos kommer i 
augusti och om indikationen då är att återhämtningen kommer senare än vad som hittills har 
sagt, kan ekonomin för planperioden komma att påverkas.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 maj 2020 samt i ordförandeförslag, “Att ta 
ansvar i kristider”, daterat den 15 maj 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 56/2020 
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 

2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023. 
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2021-2023 enligt bilaga Mål och 

budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.  
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 

2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.  

Yrkanden  
Lennart Kalderén (M), Petter Liljeblad (L), Anders Klerkefors (R), Arne Närström (S), Raili 
Nilsson (C), Elisabeth Bovin Exner (M) och Mona Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut, se även bilaga 2.  

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Arne Närström (S) yrkar även på följande ändring att 184 tkr överförs till barn- och 
utbildningsnämnden från kommunstyrelsen till förfogande, se bilaga 3. Sanna Jansson 
Wiberg (V) ansluter sig till yrkandet.  

Petter Liljeblad (L) och Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Arne Närströms (S) säryrkande.  

Sanna Jansson Wiberg (V) yrkar att 2 mnkr flyttas från resultatet för 2021 och överförs till 
barn- och utbildningsnämnden för att ta bort de konsekvenser som beskrivs av barn- och 
utbildningsnämnden i remissen på budgetramarna för 2021-2023, se bilaga 4.  

Petter Liljeblad (L) och Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Sanna Jansson Wibergs (V) 
ändringsyrkande.  

Ajournering 
Mötet ajournerades kl 18.15- 18.40.  

Proposition 
Ordföranden ställer de delar av kommunstyrelsens förslag till beslut, punkterna 1 till 3, som 
inte omfattas av Arne Närström (S) säryrkande under proposition och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut.  

Därefter ställer ordförande Arne Närström (S) säryrkande mot kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Därefter ställer ordförande  Sanna Jansson Wibergs (V) ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår Sanna Jansson Wibergs (V) ändringsyrkande.  

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 

2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023. 
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2021-2023 enligt bilaga Mål och 

budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.  
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 

2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.  

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
Ekonomi  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 23 KS/2020:154 - 000 

 
Ekonomisk rapport och utökad budget för projekt 
Karlskronaviken 

Den första budgeten som hittats är från 2011, denna budget räknades sedan upp 2015 och 
2019. Underlaget på de tidigare budgetarna har varit bristfälliga då det inte gått att utläsa 
vad som räknats in i budgeten. Det finns stor anledning att tro att budgeten inte inrymde 
tillräckliga poster för bland annat extern projektledning, säkerhetsbuffert, poster för 
erforderliga markundersökningar med mera.  

Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018 och fick en bristfällig överlämning där mycket 
underlag saknades. Den projektering som tagits fram tidigare bedömdes som ej användbar då 
det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett förfrågningsunderlag 
och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Denna omstart av projekteringen 
medförde extrakostnader för projektet.  

Nuvarande projektledning har genomfört en nyberäkning av hela budgeten. Det visar sig då 
att alla verkliga genomförandekostnader inte inryms i den beslutade budgeten och att 
projektets totalram behöver utökas med netto 16,8 mnkr för att bekosta redan genomförda 
åtgärder och för att bekosta kommande etapp 2 av projektet. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att presentera en utredning av 
gatukostnaderna  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 61/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Karlskronavikens totalram med netto 16,8 
mnkr (kostnader med 22,6 mnkr och intäkter med 5,8 mnkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare).  

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderén (M), Anders Klerkefors (R), och Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Karlskronavikens totalram med netto 16,8 
mnkr (kostnader med 22,6 mnkr och intäkter med 5,8 mnkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare). 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Ekonomi 
Arkiv  
 
 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 24 KS/2020:152 - 217 

 
Fastighetsstrategi för Salems kommun 

För att få en långsiktig strategi och plan för hur kommunens fastighetsbestånd ska utvecklas 
och underhållas behöver Salems kommun en fastighetsstrategi. Fastighetsstrategin ska ge 
vägledning och svar på hur fastighetsbeståndet kan utvecklas, underhållas och anpassas 
utifrån fastigheternas underhållsbehov och verksamheternas behov av tillkommande-, 
avgående- och anpassade ytor. Det behöver ske utifrån fastigheternas och verksamheternas 
ekonomi samt inom ramen för kommunens totala ekonomi.  

Fastighetsstrategin ska ge bakgrund till och svar på vilken status fastigheterna har, vilka mål, 
underhåll och reinvesteringar som strategin ska bidra till att uppnå, vilka kommunens 
ekonomiska förutsättningar är, vilka strategiska val vi ska göra i samband med åtgärder och 
hur det planeras och arbetas in i kommunens investeringsbudget. Förslaget innebär framför 
all att 30 mnkr per år avsätts i investeringsbudgeten för genomförande av fastghetsstrategin. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 12 maj 2020 § 40.  

Fastighetsstrategin ska omsättas i underhållsplaner och åtgärder för energieffektivisering ska 
kunna förberedas och genomföras på ett mer strukturerat sätt. Kommunstyrelsens tekniska 
utskotts nämndsmål för energieffektivisering ska revideras och skärpas.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 63/2020 
Kommunfullmäktige att antar fastighetsstrategi för Salems kommun.  

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderén (M), Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson (C), Arne Närström (S) och Anders 
Klerkefors (R) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige att antar fastighetsstrategi för Salems kommun.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 25 KS/2020:69 - 026 

 
Likabehandlingspolicy och plan för Salems kommun 

Salems kommun har för närvarande ingen policy för likabehandling och mångfald varför 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram detta förslag till beslut. Syftet med 
likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens förhållningssätt inom 
området och att bedriva ett målinriktat arbete. Salems kommun strävar efter att i enlighet 
med sin definition av likabehandling och mångfald skapa en attraktiv och mångfacetterad 
arbetsplats som har förmåga att se individens behov. Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) 
ska arbetsgivare med mer än 25 anställda upprätta en plan för för sitt jämställdhetsarbete 
vart tredje år samt en lönekartläggning varje år. 

Lagen innehåller också, förutom förbud mot könsdiskriminering, regler om förbud mot 
diskriminering pga etniskt ursprung, religion/trosinriktning, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck samt funktionshinder. 

Likabehandlingsplanen är framtagen och utformad i en partsgemensam arbetsgrupp utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder i arbetslivet. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 
9  
januari 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 57/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Likabehandlingspolicy för Salems kommun. 
 
Yrkanden och proposition 
Maria Trap (R), Petter Liljeblad (L) och Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
 
Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anta Likabehandlingspolicy för Salems kommun. 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
HR 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 26 KS/2020:148 - 003 

 
Digitala sammanträden i kommunens nämnder 

I kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas 
sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Enligt 6 kap. 44 § 
beslutar kommunfullmäktige om nämndernas verksamhet och arbetsformer genom att anta 
reglementen.  

Många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige anser sig 
hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana fall skulle 
möjligheten att delta på distans vara hjälpsamt. 

De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande begränsningar i 
den sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle kunna påverka även kommunala 
nämnders möjlighet att träffas och för att säkerställa ett effektivt kommunalt beslutsfattande 
även i en sådan situation föreslås ett beslut om deltagande på distans för kommunstyrelse 
och nämnder. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att reglera i vilken utsträckning 
sammanträden kan ske digitalt och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla. Dessa 
riktlinjer ska bland annat omfatta hur yrkanden, ajournering och gruppmöten kan behandlas.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 maj 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 67/2020 
1. Kommunfullmäktige beslutar att under extraordinär förhållanden tillåts digitala 

sammanträden i kommunstyrelse och nämnder, (exklusive den gemensamma 
överförmyndarnämnden) genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt 
att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt KL 6 kap. 24 §. 
En ny paragraf förs in i reglementena. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde 
måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta 
i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att behandling av ärenden som innehåller sekretess 
och/eller känsliga personuppgifter får ej ske digitalt.  

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att 
reglera i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och vilka 
krav på teknisk utrustning som bör gälla. 

 
Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderén (M), Anders Klerkefors (R), Raili Nilsson (C), Erik Glimvik (M), Arne Närström 
(S) och Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att under extraordinär förhållanden tillåts digitala 

sammanträden i kommunstyrelse och nämnder, (exklusive den gemensamma 
överförmyndarnämnden) genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt 
att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt KL 6 kap. 24 §. 
En ny paragraf förs in i reglementena. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde 
måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta 
i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att behandling av ärenden som innehåller sekretess 
och/eller känsliga personuppgifter får ej ske digitalt.  

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att 
reglera i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och vilka 
krav på teknisk utrustning som bör gälla. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 27 KS/2020:64 - 533 
 
Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor 

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är 
lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, 
Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn och 
skötsel utförs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förfallodagen för fakturor debiteras mellan 
perioden mars-april. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en senareläggning 
av faktureringsperioden möjliggör att båtägaren kan faktureras efter att uppsägning och 
tilldelning av båtplatser är genomförd i jämförelse med idag, då faktureringen sker före. 

Förvaltningen vill ändra perioden till april-juni för att underlätta processen för både båtägare 
och kommunen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 februari 2020 § 16.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 35/2020  
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna avseende förfallodagen för 

fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till april-juni. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna avseende sista datum för uppsägning 

av båtplats från den 30 april till den 31 mars. I fall uppsägningen sker efter den 31 
mars återbetalas inte årsavgiften. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna avseende förfallodagen för 

fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till april-juni. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna avseende sista datum för uppsägning 

av båtplats från den 30 april till den 31 mars. I fall uppsägningen sker efter den 31 
mars återbetalas inte årsavgiften. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 28 KS/2020:104 - 167 
 
Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar 
och protokoll 

Krisledningsnämnden har varit aktiverad sedan den 2 mars 2020 med anledning av 
Corona-virusets spridning. 

Enligt § 7 i krisledningsnämndens reglemente avseende dokumentation, uppföljning, 
återrapportering ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunstyrelsesammanträde och närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 54/2020 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 29 KS/2020:149 - 000 

 
Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 1:a kvartalet 2020 

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 rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden den 1 januari 2020- den 31 mar 2020 finns ett gynnande beslut som ej 
verkställts att rapportera. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 21 april 2020 § 33.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 65/2020  
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 
verkställts, 1:a kvartalet 2020.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 
verkställts, 1:a kvartalet 2020.  

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden  
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 30 KS/2020:15 - 000 

 
Redovisning av obesvarade motioner 

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid 
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att 
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I 
redovisningen ingår samtliga motioner som väckts och inte beretts färdigt. 

Totalt är 16 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 juni kommer 13 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år. Av 
dessa 16 planeras 7 att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni. En 
motion är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat beredningstiden på ett 
år. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 4 maj 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 73/2020 
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner. 
 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 31 KS/2019:308 - 101 

 
Svar på motion - Ängsmarker på kommunens gräsytor, väckt 
av Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) 

I en motion om ängsmarker på kommunen gräsytor yrkar Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson 
(C): 

- att kommunen ska bidra till den biologiska mångfalden samt minska kommunens 
CO2-utsläpp genom att införa blomsterängar. 

- att kommunen verkar för att förbättra översiktsplaner med avseende på biologisk 
mångfald. 

- att uppdra åt mIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera och se över 
våra ängsmarker i kommunen. 

- att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda lämpliga platser 
för insådd av blomsterängar istället för gräsytor. 

- att kommunen installerar insektshotell i anslutning till blomsterängar. 

Motionen motiveras av ett av Sveriges Riksdags beslutade miljömål “Ett rikt växt- och djurliv” 
som handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Motionen beskriver att kommunen 
kan minska sin klimatpåverkan genom att anlägga ängsmarker med blommor som gynnar 
pollinerare. Anläggandet av ängsmarker bidrar även till att minska kommunen CO2-avtryck 
genom minskad maskinskötsel av dessa ytor. Motionen framhäver även att förutom att 
blomsterängar bidrar till ett rikt insektsliv så så är det en inbjudande och vacker miljö för 
kommuninvånarna. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 2020 § 9. Utskottet 
beslutade att att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen börjar sköta de i tjänsteskrivelsen 
föreslagna ytorna som ängsmark inför säsongen 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 36/2020 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till de beslutade 
ängsmarkerna.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till de beslutade 
ängsmarkerna.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 32 KS/2018:327 - 101 

 
Svar på motion - Hållbart materialval vid byggen och 
reparationer, väckt av Mats Nittve (MP) 

Miljöpartiet yrkar att kommunen ska använda Byggvarubedömningen i alla byggnationer och 
lokalreparationer för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial. 

Det finns miljömässiga fördelar med att använda ett system för att hålla koll på vilka material 
som byggs in i fastigheterna. På sikt kan det även föra med sig ekonomiska fördelar då risken 
minskar att bygga in material som kan ge kostnader för sanering och efterbehandling. 

För att inrätta och vidmakthålla ett system för att göra medvetna materialval bedömer miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att det krävs personella resurser motsvarande en 
halvtidstjänst. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda systemet. 

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 
2020 § 19. Utskottet uttalade även följande: “I likhet med andra jämförbara kommuner bör 
Salems kommun använda denna typ av instrument när tydliga behov föreligger, som i fallet 
med Fågelsångens skola. Kommunen bör heller inte lägga ned resurser motsvarande en 
halvtidstjänst.” 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 37/2020 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Yrkanden och proposition 
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till motionen, se bilaga 5.  

Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut om avslag mot Anders Klerkefors (R) 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige avslår motionen. Votering 
begärs och verkställs.  

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå motionen röstar ja och den som vill 
bifalla motionen röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Anders Klerkefors (R) 
yrkande om bifall.  

Voteringen utfaller enligt följande: 22 ledamöter röstar ja, 3 röstar nej och 4 avstår. Hur var 
och en röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat att avslå motionen.  

 

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 33 KS/2018:239 - 456 

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

Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om att ‘det ska vara 
lätt att göra rätt’ avseende återbruk vid återvinningsstationerna. Motionärerna yrkar på att 
uppdrar åt Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att lyfta önskemålet 
om återbruksförsäljning alternativt uppställande av återbrukscontainer vid 
återvinningsstationen. 

Motionärernas syfte är att göra det lätt att göra rätt, man anser att återbruksförsäljning 
alternativt uppställande av återbrukscontainer vid återvinningsstationen skulle ytterligare 
förenkla för invånarna. Organisationen Human Bridge har redan insamlingsbehållare för 
insamling av kläder och textilier. Organisationen Hela människan tar emot mindre möbler på 
Salem ÅVC varje tisdag. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen kan anses 
besvarad. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 januari 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 68/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Yrkanden och proposition  
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 34 KS/2018:241 - 456 
 
Svar på motion - Bättre tio sopor på återvinningen än en i 
skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 

Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om Bättre tio sopor 
på återvinningen än en i skogen. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt 
Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att ta upp och driva ett borttagande av 
passerkorten för hushållen. Detta för att förebygga dumpning i naturen.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås då det saknas studier som 
styrker samband mellan bristande tillgänglighet till återvinningscentraler och 
avfallsdumpning. SRV anser att det sannolikt inte är de individer och/eller företag som 
genomför sortering av sitt avfall för att lämna till återvinning, som dumpar detta avfall i 
naturen om återvinningscentralen råkar vara stängd eller inte tar emot kunden. Problemet 
med avfallsdumpning i naturen kräver sannolikt andra och ytterligare insatser än ökad 
tillgänglighet till ÅVC för att minska och lösas. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 29 april 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 68/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 35 KS/2018:159 - 000 

 
Svar på motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion att inrätta ett övergripande cykelmål för Salem, att 
målet är tidsatt och att målet är kvantifierbart. Enligt motionen beskrivs att ett flertal 
kommuner i Stockholm har mål för att öka cyklandet i sina kommuner, men att det saknas i 
Salems kommun. Enligt en artikel i Dagens Nyheter satsade Salem 31,25 kronor per invånare 
under 2016 på att förbättra cykelvägar, medan andra kommuner satsade mer. De exempel 
som beskrivs är Sollentuna (666,66 kr/invånare), Danderyd (103,13 kr/invånare) Järfälla 
(190,27 kr/invånare), Ekerö (196,29 kr/invånare), Huddinge (259,05 kr/invånare) för år 2016. 
Salems kommuns övergripande mål har tidigare varit “Hållbar miljö och ökad andel resor 

med kollektivtrafik och gång”, vilket enligt motionen inte anses tillräckligt bra. Motionären 
anser att ett flertal kommuner har betydligt tydligare mål och att även Salem bör ha det. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att kommunen har en planering och ett gott 
genomförande för att uppmuntra till och främja cykeltrafiken i kommunen. Samt att de 
mätningar som görs via medborgarundersökning och resvaneundersökning är tillräckliga för 
att ha en uppföljning av kommuninvånarnas cyklande. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 mars 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 70/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 36 KS/2019:86 - 101 

 
Svar på motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt Sverige, 
väckt av Berit Karlsson (MP) 

Berit Karlsson (MP) har väckt en motion om att ansluta Salems kommun till Fossilfritt Sverige. 
För att ta ytterligare ett steg i klimatarbetet yrkar motionären att kommunen bör ansluta sig 
till initiativet Fossilfritt Sverige. 

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och 
andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Plattformen startades som ett 
initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med målet att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en del av Regeringskansliet. 
Fossilfritt Sverige utmanar företag, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder 
för att minska utsläppen av växthusgaser. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda 
omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. 
En organisation kan anmäla sig till en utmaning för att visa att organisationen stödjer arbetet 
med att minska utsläppen av växthusgaser. Att ingå i Fossilfritt Sverige medför ingen 
ytterligare kostnad. 

De utmaningar som Fossilfritt Sverige uppmanar till handlar idag om transporter, solenergi, 
klimatväxling av tjänsteresor samt tjänstebilar. Den utmaning som är aktuell i detta är 
tjänstebilsutmaningen.Målsättningarna i utmaningen kontrolleras inte, att anta 
utmaningarna innebär att man sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas 
med att nå. Fossilfritt Sverige kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet går, men inga 
sanktioner utdelas om målen inte uppnåtts. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 mars 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 71/2020 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Verksamhetscontroller 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 37 KS/2019:309 - 101 
 
Svar på motion - Träd och klimat, väckt av Anders Klerkefors 
(R) 

Anders Klerkefors (R) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 väckten 
motion avseende träd och klimat. Motionären yrkar att: riktlinjer för hur kommunen ska 
hantera skogs- och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv tas fram samt att riktlinjer för hur 
man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på återplantering 
eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog, utarbetas. 

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 10 mars 2020 § 20. 
Bygg- och miljönämnden besutade att kommunen i nya detaljplaner ska hantera frågan om 
trädbeståndet på sådant sätt att värdefulla träd skyddas och onödig trädavverkning 
minimeras. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i bygg- och miljönämndens beslut och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till nämndens beslut om 
bevarande av träd inom nya detaljplaner.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 72/2020 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden och proposition 
Björn Kvist (M) och Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljönämnden  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

KF § 38  
 
Avsägelser och fyllnadsval 

Avsägelser 
Patrik Robbertte (S) avsäger sig följande uppdrag, från och med den 1 september 2020. 

- ledamot i kommunfullmäktige 
- ledamot i kommunstyrelsen  
- ersättare i krisledningsnämnden  
- andre vice ordförande och gruppledare i socialnämnden 
- förste vice ordförande i valberedningen 
- ersättare i valnämnden 
- ersättare i Mälardalsrådet 
- ersättare i Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem 
- ersättare till förbundsmöte för Storsthlm 

 
Ankie Bosander (C), ledamot i kommunfullmäktige  
Gunny Jörlén (C), ersättare i kommunfullmäktige  
Anna Nienhuysen (R), ersättare i näringslivskommittén  
 
Bordlagda fyllnadsval 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden, (S)  
 
Nominering av vigselförrättare 
Marlene Ackland (L) 
Andreas Lundvall (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna samt begär ny sammanräkning hos 
Länsstyrelsen efter Patrik Robbertte (S), Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C).  

2. Kommunfullmäktige väljer Björn Wivallius (S) till ledamot i kommunstyrelsen från och 
med den 1 september 2020. 

3. Kommunfullmäktige väljer Berit Heidenfors (S) till ersättare i krisledningsnämnden 
från och med den 1 september 2020.  

4. Kommunfullmäktige väljer ledamoten i socialnämnden Maria Eklund (S) till andre 
vice ordförande i socialnämnden från och med den 1 september 2020.  

5. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Maria Eklund (S) har anmälts som 
gruppledare av partiet i socialnämnden från och med den 1 september 2020.  

6. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av förste vice ordförande i 
valberedningen efter Patrik Robbertte (S).  

7. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ersättare i valnämnden efter Patrik 
Robbertte (S).  

8. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ersättare i Mälardalsrådet efter 
Patrik Robbertte (S). 

9. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ersättare i Samordningsförbundet 
Huddinge, Botkyrka, Salem efter Patrik Robbertte (S). 

10. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ersättare till förbundsmöte för 
Storsthlm efter Patrik Robbertte (S). 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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11.  Kommunfullmäktige väljer Mats Gustavsson (S) till ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.  

12. Kommunfullmäktige väljer Katarina Larsson (S) till ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden efter Mats Gustavsson (S).  

13. Kommunfullmäktige väljer bordlägger valet till ersättare i näringslivskommittén efter 
Anna Nienhuysen (R).  

14. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att förordna Marlene Ackland (L) och 
Andreas Lundvall (M) som vigselförrättare.  

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Lön 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Näringslivskommittén 
Kultur- och fritidsnämnden  
Arkiv  
 
 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunfullmäktige 
 

 

KF § 39  
 
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

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

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 


