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Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagande: 

Utses att justera: 

Justeringens 

plats och tid: 

Underskrifter: 

Organ: 

Sammanträdes

datum: 

Sammanträdet har genomförts digitalt, torsdagen den 25 februari 2021, 
kl 19.00 - 21.45 
Se bilagd upprops- och voteringslista 

Kommundirektör Mats Bergström, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, 
socialchef Jenny Thorsell, förvaltningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood, kommunsekreterare Ida 
Malmborg 

Jasmina Kosevic (M), Björn Wivallius (M) 

Kansliet, tisdagen den 2 mars 2021 kl 14.00 

Sekreterare 
fl1 Jt 

.. & .................... . 
Ida 

Ordförande 

Justerande 
f 7q~tr; fa;f6t1/~_11!:;!) 

t ~;ina Kosevic (M) Björn Wivallius (S) 

Anslag/bevis 

-

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktige 

2021-02-25 

Datum för anslagets Överklagande tiden går 

uppsättande: 2021-03-03 

Förvaringsplats 

för protokollet: 

Underskrift: 

ut: 2021-03-24 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2021-03-25 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

§ 1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

§8 

§9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

§ 17 

Redovisning av Utvärdering av kommunens hantering av Covid-19 

Revidering av avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till föreningsliv m.fl. 2021 

Riktlinje och taxa för foodtrucks 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021 

Arkivreglemente 

Funktionshinderplan 2021-2026 

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan nr 83-22, förslag att 
godkänna marköverlåtelseavtal 

Detaljplan för Salem 4:2 och del av 5:3 (Trekanten), plan 83-22 

Gatukostnadsredovisning Heliodal och Solliden 

Gatukostnadsredovisning Karlskronaviken 

Svar på remiss "Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027" 

Nytt Klimatinitiativ i Salem 

Svar på motion - Upprättande av en klimatplan i Salems kommun. Väckt av Anne 
Henningsson (MP) 

Svar på motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, väckt av Anders Klerkefors (R) och 
Maria Trap (R) 

Svar på motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun, väckt av Mia Franzen (L) 

Avsägelser och fyllnadsval 

Motioner, frågor och interpellationer 

Just. sign. 
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KF § 1 KS/2020:432 

Redovisning av Utvärdering av kommunens hantering av 

Covid-19 

Salem kommun har tagit beslut om att utvärdera sin hantering av Coronapandemin under 

perioden 1 februari 2020 till den 1 juli 2020. Det övergripande målet med utvärderingen är 

att öka Salems kommuns krisledningsförmåga. Utgångspunkt för utvärderingen har varit att 

se till den centrala hanteringen för att få en helhetsbild men också specifikt på vissa berörda 

förvaltningar som varit involverade i hanteringen. Den primära fokusen har varit 

kommun-internt och inte inkluderat t .ex. kommunala bolag eller externa aktörer. Den 

samlade bedömningen, givet ramarna för denna utvärdering är att Salems kommun varit 

proaktiva och tidigt formade sig i krisledning och även varit proaktiva i sin beslutsprocess. 

Krisledningsnämnden har den 5 februari 2021 lämnat en skriftlig kommentar på 

konsultrapporten. 

Den utsedda styrgruppen (Olle Glimvik (Ml, Åsa Dahl (L) och Tommy Eklund (S)) har tagit del 

av rapporten och står bakom den. 

Styrgruppens ordförande Olle Glimvik (M) deltar på mötet och informerar kommunstyrelsen 

om styrgruppens uppdrag och överlämhar därefter rapporten till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 1/2021 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderen (M), Petter Liljeblad (L) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 

Arkiv 

Yl'?v ...... ......... 
Justsign. 
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KF § 2 KS/2021:63 

Revidering av avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till 
föreningsliv m.fl. 2021 

Utifrån Kommunfullmäktige beslutade rambudget för 2021-2023 (taget den 17 juni 2020} 

samt beslut om att fastställa finansieringsbudgeten för 2021-2023 (taget den 25 november 

2020) ska Kultur- och fritidsnämnden anpassa sin budgeten ytterligare med -45 tkr utöver de 

budgetrammar nämnden fattade beslut om den 22 oktober 2020. 

I underlaget till Kommunfullmäktiges förslag till finansieringsbudget för 2021-2023 finns i 

bilaga förslag att kulturnämndens budget anpassas med -45 tkr för 2021-2023 via ändringar 

av "Avgifter i idrottshallar Justeringar". Det har inte genomförts någon justering av avgifterna 

för denna sortens lokalanvändning sedan 2015. Förslaget är ett av flera som kultur- och 

fritidsförvaltningen samt andra förvaltningar har lämnat till Kommundirektören i syfta att 

kommunen ska kunna vara förberedd på ev anpassningar påg a coronapandemins inverkan 

på den kommunala ekonomin. 

Kultur- och fritidsnämnden kan välja annan anpassning är den föreslagna avgiftsförändringen. 

Beslut om anpassning måste vara beslutad hos Kultur- och fritidsnämnden innan mars. 

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 november 2020, 

där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderade avgifter för 

uthyrning av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021, under förutsättning att 

kommunfullmäktige antar föreliggande budgetförslag för 2021-2023 samt att följande 

avgiftsförändring föreslås gälla fr o m 2021-04-01. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 6/2021 

1. Kommunfullmäktige fastställer reviderade avgifter för uthyrning av kommunens lokaler 

till föreningslivet m fl för 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att följande avgiftsförändring ska gälla 

från och med 2021-04-01. 

Yrkanden 
Rickard Liven (M) och Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Wivallius (S) yrkar att "Vi socialdemokrater anser att en höjning av plan- och 
lokalhyrorna med 20 procent är oskäligt. Det slår som alltid mot de föreningar som redan nu 
har det svårt ekonomiskt och nu i skuggan av pandemin ger denna höjning en fadd, bitter 
eftersmak i både mun och hjärta. Låt höjningen stanna på 5 procent och hitta resten av 
anpassningen inom förvaltningen. 

Just. sign. 
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Det handlar inte om några större summor. För de drabbade föreningarna svider det desto 
mer." 

Sanna Jansson Wiberg (V) och Bernd Priemer (R) yrkar bifall till Björn Wivallius (S) yrkande. 

Petter Liljeblad (L) och Rickard Liven (Ml yrkar avslag till Björn Wivallius (S) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Björn Wivallius (S) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut. Votering begärs 

och verkställs . 

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill besluta i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag till beslut röstar ja och den som vill besluta i enlighet med Björn Wivallius {S) yrkande 
röstar nej, Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Björn Wivallius (S) yrkande. 

Voteringen utfaller enligt följande: 18 ledamöter röstar ja och 12 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunfullmäktige har 
därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

l{ommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer reviderade avgifter för uthyrning av kommunens lokaler 

till föreningslivet m fl för 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att följande avgiftsförändring ska gälla 

från och med 2021-04-01. 

Reservation 
Björn Wivallius (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomi 

Kommunikation 

Arkivet 

Just. sign. 
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KF § 3 l<S/2020:386 

Riktlinje och taxa för foodtrucks 

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett intresse att 

bedriva foodtruck-verksamhet i kommunen, speciellt på Rönninge torg. 

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på information och riktlinjer 

för foodtruck-verksamhet i Salems kommun. Informationen och riktlinjerna beskriver vilka 

tillstånd som behövs, utseende och skötsel av bilen/verksamheten, lämpliga platser för 

bilarna samt övriga driftfrågor. I gällande taxa för markupplåtelser antagen av 

kommunfullmäktige finns ingen taxa för foodtrucks. Under förutsättning att kommunstyrelsen 

beslutar att anta riktlinjer för foodtrucks behöver gällande taxa för markupplåtelse 

uppdateras med upplåtelse av s.k. foodtrucks. Taxan föreslås träda i kraft den 11 mars 2021. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 16 december 2020 där 

utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjer för foodtrucks i Salems 

kommun enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr l<S/2020:386 samt 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att taxan kompletteras avseende 

upplåtelse för s.k. foodtrucks. Taxan träder i kraft 11 mars 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 16/2021 

1. Taxan för markupplåtelse kompletteras avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks. 

2. Taxan ska vara 4 000 kr/månad eller 400 kr/dag. 

3. Tillstånd får sökas för max tre månader i taget. 

4. Taxan träder i kraft den 11 mars 2021. 

Yrkanden och proposition 
Raili Nilsson (C) och Rickard Liven (M) och) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger 
och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktige beslut 
1. Taxan för markupplåtelse kompletteras avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks. 

2. Taxan ska vara 4 000 kr/månad eller 400 kr/dag. 

3. Tillstånd får sökas för max tre månader i taget. 

4. Taxan träder i kraft den 11 mars 2021. 

l<ommunstyrelsens tekniska utskott 
Arkiv 

Just. sign. 
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KF§4 KS/2020:401 

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 

gymnasieskolan för 2021 

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 

anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag från 

Storsthlm. 

Ärendet behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 september 

2020 där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastslå prislistan för 

gymnasieskolan 2021 baserat på en genomsnittlig uppräkning om noll procent. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 7 /2021 

Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2021 i enlighet med 

tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2021 i enlighet med 

tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Arkiv 

Y/2eel 
Just. sign. 



Salems 
kommun 

SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL 
2021-02-25 

8 av 22 

Kommunfullmäktige 

KF § 5 KS/2020:127 

Arkivreglemente 

Respektive parti har inkommit med nomineringar till barn- och utbildningsnämnden för 
mandatperioden 1 januari 2021- 31 december 2022. 

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

Ett arkivreglementet har som syfte att fastställa ansvarsfördelningen av arkivhanteringen i en 
kommun och preciserar ansvarsfördelningen utöver vad som framgår av lag eller förordning. 

Salems kommuns nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige i Salems 2010. 
Sedan 2010 har utvecklingen i kommunen gått från att hantera merparten av handlingarna 
analogt till att hantera merparten digitalt. Till skillnad från det nuvarande reglementet är 
förslaget teknikneutralt. Det nya förslaget beskriver därtill mer utförligt ansvaret och rollerna 
på nämnd- och förvaltningsnivå. Sammanfattningsvis är förslaget i linje med arkivlagens 
bestämmelser och möjliggör för en effektiv och ändamålsenlig hantering av kommunens 
handlingar oavsett om de finns i analog eller digital form. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 17 /2021 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Salems kommuns nya Arkivreglemente. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Salems kommuns 
Arkivreglemente antaget av fullmäktige den 17 juni 2010 § 29. 

Kommunfullmäktige beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Salems kommuns nya Arkivreglemente. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Salems kommuns 
Arkivreglemente antaget av fullmäktige den 17 juni 2010 § 29 . 

Alla nämnder 

Arkiv 

Just. sign . 
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KF § 6 KS/2020:367 

Funktionshinderplan 2021-2026 

Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av 

omsorgen för funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen anges ett antal strategiska 

områden som är i fokus för att på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov av stöd och 

omsorg. I planen ingår en prognos avseende det framtida behovet av platser för 

boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS. 

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 10 oktober 2020, där nämnden 

beslutade att godkänna planen samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

Funktionshinderplanen 2021-2026. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 8/2021 

Kommunfullmäktige att godkänner Funktionshinderplan 2021-2026. 

Yrkanden 
Lennart Kalderen (M) yrkar för att ärendet återremitteras för att Ärendet först ska behandlas i 
Rådet för funktionshinderfrågor. Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L) och Farzana Khan (M) 
yrkar bifall till Lennart Kalderens (M) yrkandet om återremiss. 

Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lennart Kalderens yrkande om 
en återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för 
beredning i kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

Socialnämnden 

Just. sign. 



Salems 
kommun 

SAM MANTRÄDESPROTOl(OLL 
2021-02-25 

10 av 22 

Kommunfullmäktige 

KF § 7 l<S/2021:75 

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan 
nr 83-22, förslag att godkänna marköverlåtelseavtal 

Detaljplanen Salem 4:2 och del av Salem 5:3, Trekanten, plan nr 83-22 syftar till att möjliggöra 

uppförandet av ny bostadsbebyggelse om cirka 100 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. 

Ett planeringsavtal tecknades 2018-09-18 av bolaget och 2018-11-06 av kommunen för att 

reglera upprättande av detaljplanen samt framtida marköverlåtelse. Ett marköverlåtelseavtal 

har tagits fram som ersätter planeringsavtalet och reglerar bland annat villkor och åtaganden i 

samband med marköverlåtelsen och under genomförandeskedet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 9/2021 

l<ommurifullmäktige godkänner miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade 
ma rköverlåtelseavta I. 

Yrkanden och proposition 
Lennart l<alderen {M) och Johanna Liljedahl {L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger 
och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade 
marköverlåtelseavtal. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rosenmark Salem AB 
Arkiv 

Just. sign. 
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KF § 8 KS/2020:369 

Detaljplan för Salem 4:2 och del av 5:3 (Trekanten), plan 83-22 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober, l<S § 92, att ge bygg- och miljönämnden i 

uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten). 

Till bakgrund för ärendet ligger ett positivt svar på en begäran om planbesked. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus på del av fastigheten Salem 

5:3 samt införa skyddsbestämmelser för det befintliga flerbostadshuset på fastigheten Salem 

4:2. Planområdet tillhör kommundelen Söderby och är beläget i korsningen mellan 

Sanatorievägen och Söderby Gårds Väg. 

Detaljplanen har upprättats med standardförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd 

mellan den 29 november och den 29 oktober 2019 och på granskning mellan den 25 juni och 

den 4 augusti. Under samrådet inkom ett 15-tal yttranden och under granskning ett 10-tal 

yttranden. Endast en privatperson har yttrat sig och inkomna yttranden med kommentarer 

finns att läsa i ett sammanställt granskningsutlåtande. Efter att detaljplanen har varit ute på 

granskning har inga större revideringar av planförslaget gjorts. Ett sent yttrande har inkommit 

2020-10-16 från tomträttshavare till fastigheten 4:1. Nämnden har tagit del av yttrandet. För 

mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2020-09-30. 

Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 oktober 2020 och 

nämnden beslutade att godkänna detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), 

plan 83-22 samt föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

detaljplan. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 10/2021 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 
(Trekanten), plan 83-22. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderen (M), Raili Nilsson (C) , Arne Närström (S), Björn kvist (M) och Rickard Liven 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att enbart 
kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med det. 

l<ommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 
(Trekanten), plan 83-22. 

Bygg- och miljönämnden 

Arkiv 

Just. sign . 
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KF § 9 KS/2020:254 

Gatukostnadsredovisning Heliodal och Solliden 

Kommunfullmäktige godkände 2015-10-01 § 38 gatukostnadsutredningen för Heliodal och 

Solliden. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas inom 

fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas när vägarna 

är färdigbyggda i båda områdena. Gatukostnader inom exploteringsområdena finansieras av 

fastighetsägarna och av skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägare 

och skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015. Berörda i området har 

skickat in en skrivelse till kommunen som har behandlats vid kommunstyrelsens tekniska 

utskott den 3 februari 2021. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 21 oktober 2020. Ärendet har behandlats vid 

kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 oktober 2020 där utskottet beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna gatukostnaderna för Heliodal och Solliden samt att 

information skriftligen skulle gå ut till de berörda efter deras sammanträde. Vidare har 

kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari beslutat att skicka bilaga 2 till 

tjänsteutlåtande med dnr KS/2020:291 daterat 2021-01-26 som svar på skrivelse gällande 

gatukostnader. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 13/2021 

1. Kommunfullmäktige beslutar att beträffande Hagsätervägen ska fördelningsområdets andel 

vara 80% och kommunens andel 20%. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de slutliga gatukostnaderna för Heliodal och 

Solliden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att förutom punkt 1 ovan godkänna den föreslagna 

förd~lningen. 

Jäv 
Leif Ståhl (C) anmäler jäv. Maria Zitting-Nilsson (C) träder in som tjänstgörande ersättare. 

Yrkanden 
Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Kvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Raili Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Maria Trap (R) yrkar om "en återremiss av ärendet så att gatukostnadsfördelninge 

1~ ............... 
Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

enlighet med kommunens gällande policy, dvs ske på grundval av de kalkylerade kostnaderna 
för projekten." 

Fredrik Ribbing (MP) yrkar bifall till Maria Trapps återremissyrkande. 

Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Maria Trapps (R) återremissyrkande. 

Petter Liljeblad (L) yrkar avslag på Maria Traps (R) återremissyrkande. 

Arne Närström (S) yrkar avslag på Maria Traps (R) återremissyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer Maria Traps (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag och 
finner att ärendet avgörs idag. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag 
till beslut föreligger och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att beträffande Hagsätervägen ska fördelningsområdets andel 

vara 80% och kommunens andel 20%. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de slutliga gatukostnaderna för Heliodal och 

Solliden. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att förutom punkt 1 ovan godkänna den föreslagna 

fördelningen. 

Reservation 
Maria Trap (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Fredrik Ribbing (M P) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Traps (R) yrkande. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Arkiv 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 10 

Gatukostnadsredovisning Karlskronaviken 

Kommunfullmäktige godkände 2015-06-11 § 24 gatukostnadsutredningen för 

Karlskronaviken. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas 

inom fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas när 

vägarna är färdigbyggda i båda områdena. Gatukostnader inom exploteringsområdena 

finansieras av fastighetsägarna och av skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan 

fastighetsägare och skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015. 

Berörda i området har skickat in en skrivelse till kommunen som har behandlats vid 

kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari 2021. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020. Ärendet behandlades vid 

kommunstyrelsens tekniska utskott_ den 21 oktober där utskottet beslutade att föreslår 

kommunfullmäktige besluta att godkänna gatukostnaderna för Karlskronaviken samt att 

information skriftligen skulle gå ut till de berörda efter deras sammanträde. Vidare har 

kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari beslutat att skicka bilaga 2 till 

tjänsteutlåtande med dnr l<S/2020:291 daterat 2021-01-26 som svar på skrivelse gällande 

gatukostnader. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 14/2021 

1. Kommunfullmäktige beslutar att beträffande Karlskronaviken ska fördelningsområdets 

andel vara 80% och kommunens andel 20%. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de slutliga gatukostnaderna för Karlskronaviken. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att förutom punkt 1 ovan godkänna den föreslagna 

fördelningen. 

Jäv 
Leif Ståhl (C) anmäler jäv. Maria Zitting-Nilsson (C) träder in som tjänstgörande ersättare. 

Yrkanden 
Lennart l<alderen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Raili Nilsson (C)'yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Maria Trap (R) yrkar om "en återremiss av ärendet så att gatukostnadsfördelninge 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

enlighet med kommunens gällande policy, dvs ske på grundval av de kalkylerade kostnaderna 
för projekten." 

Fredrik Ribbing (MP) yrkar bifall till Maria Trapps återremissyrkande. 

Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Maria Trapps (R) återremissyrkande. 

Petter Liljeblad (L) yrkar avslag på Maria Traps (R) återremissyrkande. 

Arne Närström (S) yrkar avslag på Maria Traps (R) återremissyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer Maria Traps (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgöras idag och 
finner att ärendet avgörs idag. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag 
till beslut föreligger och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att beträffande Karlskronaviken ska fördelningsområdets 
andel vara 80% och kommunens andel 20%. · 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de slutliga gatukostnaderna för Karlskronaviken. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att förutom punkt 1 ovan godkänna den föreslagna 
fördelningen. 

Reservation 
Maria Trap (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Fredrik Ribbing (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Traps (R) yrkande. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 11 KS/2021 :60 

Svar på remiss "Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 
2022-202711 

Under hösten 2019 påbörjade Mälarens vattenvårdsförbund att ta fram en vision för 
kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning att projektet Mälaren- en sjö 
för miljoner löper ut i december 2021. 

Kommunen har har nu erhåll it en remiss från Mälarens vattenvårdsförbund där man önskar få 
synpunkter på följande två förslag: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 15/2021 
Kommunfullmäktige antar tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2021 som sitt svar på remiss 
från Mälarens vattenvårdsförbund. 

Yrkanden och proposition 
Fredrik Ribbing (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden 
konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2021 som sitt svar på remiss 
från Mälarens vattenvårdsförbund. 

Mälarens vattenvårdsförbund 

Arkiv 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 12 KS/2021:76 

Nytt Klimatinitiativ i Salem 

Salems kommun arbetar för att FN:s och de nationella klimatmålen ska nås. Salems kommuns 

ansvarsområden är de utsläppskällor som finns i den kommunala organisationen, fastigheter, 

verksamheter, fordon och beteenden. Kommunen ska genom främst kommunikationsinsatser 

arbeta för att underlätta för boende och verksamma i Salem att leva klimatsmart vardagen . 

Salems kommuns mål och indikatorer behöver en tydligare klimatprofil. Kommunstyrelsen 

och komm~nfullmäktige föreslås därför ställa sig bakom dokumentet "Nytt klimatinitiativ i 

Salem'~ 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 13/2021 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom dokumentet "Nytt Klimatinitiativ i Salem" 
som programförklaring för hur Salems kommun ska nå klimatmålen. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderen (M), Raili Nilsson {C), Petter Liljeblad {L), Maria Trap (R), Berit Heidenfors 
{S), Fredrik Ribbing (MP) och Mona-Lisa Larsson {SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger 
och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom dokumentet "Nytt Klimatinitiativ i Salem" 
som programförklaring för hur Salems kommun ska nå klimatmålen . 

Protokollsanteckning 
Maria Trap (R) medges få lämna in en protokollsanteckning till protokollet. 

"Vi tycker att Nytt Klimatintiativ i Salem är ett steg i rätt riktning. Det är glädjande att 
kommunen nu kommunicerar tydligt att man tar ansvar för utsläppskällor i kommunala 
organisationen, fastigheter, fordon och beteenden plus att man kommer att underlätta 
för boende och verksamma i Salem att leva klimatsmart. 
Med det sagt tycker vi att det är en del som fattas som är viktigt för ett seriöst 
klimatarbete, först och främst: 
- En nulägesbeskrivning: vad är kommunens utsläpp nu. 
- Ett mätbart mål när det gäller reducering av utsläpp. 
- En tidsplan. 
Vi har nyligen motionerat för kommunen att gå med i Klimatkommunerna, så det är 
särskilt glädjande att kommunen undersöker denna möjlighet. Vi ser fram emot att 
blir av under 2021 !" 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

Alla nämnder 

KF § 13 KS/2017:209 

Svar på motion - Upprättande av en klimatplan i Salems 
kommun. Väckt av Anne Henningsson (MP) 

\ 
Anne Henningsson (MP) har den 11 maj 2017 väckt en motion om upprättande av en 
klimatplan i Salems kommun. Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 17 maj 2018 och ärendet minoritetsåterremitterades för ett förtydligande och en 
fördjupning av hur man systematiskt och uthålligt arbetar med klimatfrågan. 

Mot bakgrund av dokumentet "Nytt klimatinitiativ för Salem" föreslås motionen anses vara 
besvarad. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 22/2021 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Yrkanden 
Lennart Kalderen (M), Petter Liljebald (L) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ribbing (MP) yrkar "att kommunfullmäktige ska besluta om att anta motion om 
Klimatplan." 

Maria Trap (R) yrkar bifall till Fredrik Ribbings (MP) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen ska anses vara 
besvarad mot Fredrik Ribbings (MP) yrkande om att anta motionen och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsen förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Reservation 

Fredrik Ribbing (M P) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

Miljöpartiet 

Arkiv 

KF § 14 KS/2019:185 

Svar på motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, väckt av 
Anders Klerkefors (R) och Maria Trap (R) 

Rönningepartiet har den 24 april 2019 väckt en motion om Mål och riktlinjer för klimatarbete. 

Mot bakgrund av dokumentet "Nytt klimatinitiativ för Salem" föreslås motionen vara 
besvarad. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 23/2021 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses va ra besvarad. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderen (M) och Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger 
och att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

Rönningepartiet 

Arkiv 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 15 KS/2018:76 

Svar på motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun, 

väckt av Mia Franzen (L) 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit ombedda att svara på en motion från 

Liberalerna angående historisk jämställdhet i Salems kommun. Motionen beskriver att det i 

Salems kommun finns vägar som är uppkallade efter historiskt betydelsefulla män, men att 

det saknas kvinnor. Liberalerna föreslår att ett jämställdhetsperspektiv ska bli en naturlig del 

vid namnsättning av nya kommunala verksamheter, vägar, gator eller platser. Liberalerna 

föreslår att det vid namnsättning ska tas fram två namnförslag, ett kvinnonamn och ett 

mansnamn, i de fall en person ska namnge objektet. 

Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019, där 

nämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 17 /2021 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om historisk jämställdhet i Salems kommun. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderen (M) och Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson (C), Berit Heidenfors (S), Maria 
Trap (R), Sanna Jansson Wiberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motion om historisk jämställdhet i Salems kommun. 

Liberalerna 

Bygg- och miljönämnden 

Arkiv 

Just. sign. 
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Kommunfullmäktige 

KF § 16 

Avsägelser och fyllnadsval 

Avsägelser 

Bengt Åke Pettersson (MP) avsäger sig följande uppdrag per den 25 februari 2021: 
ersättare i kommunfullmäktige 

Bordlagda fyllnadsval 
- Adjungerad plats i Rönn inge Tenniscenter 

- valet av vice ordförande för kommunala pensionärsrådet 
- ersättare för PRO Salem-Rönninge i Kommunala Pensionärsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen för Bengt Åke Pettersson (MP), samt begär 

en ny sammanräkning hos Länsstyrelsen efter Bengt Åke Pettersson (MP) 
2. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga val av adjungerad till Rönninge 

Tenniscenter 
3. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av vice ordförande till kommunala 

pensionärsrådet 

4. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ersättare för PRO Salem-Rönninge 
till Kommunala pensionärsrådet 

Länsstyrelsen 
ordförande valberedningen 

Just. sign. 
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UPPROP/VOTERINGSLISTA 

Ledamöter 

M Lennart Kalderen 

M Farzana Khan 

M Erik Glimvik 

M Elisabeth Bovin Exner 

fyl __ §j!Jrn Odelius, 2:e v Ordf 

M Olle Glimvik, Ordförande 

M Rickard Liven 

Kommunfullmäktige 2021-02-25 kl 19.00 - 21.45 1(2) 

Votering 1 Votering 2 

Närv Tjänstgörande ersättare V: Ja V: Nej V: Avs V: Ja V: Nej V: Avs 

Ja 

Ja 

Nej Andreas Lundvall 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 
M Björn Kvist -------· ·-- ---- - -- -------------------------•------•--·----------

M Jasmina Kosevic 

M Stefan Almå 

M Lennart Ejenäs 

C Leif Ståhl Jäv§§ 9-10 

C Raili Nilsson 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja §§ 9-10, Maria Zitting 

Nilsson 
--------------------- ------- - - ·--· ·---

Ja 

Ja !:_ ___ Johanna_ Liljedahl _________________________________ ___ _ ··------ ____________________ _ __ _ 

L Petter Liljeblad 
Ja 

KO Håkan Paulsson 
Nej Bo Johansson 

s Leutrim Kadriu 
Ja 

S Arne Närström 
Ja 

~ - _IY.l~~~aretha Häll Assarsson 
Ja 

~ ----- Tommy Eklund, 1:e vice Ordf_ Ja __ -------------------------·- · _____ _ _______________________ _______ _ 

Ja ~ --- Björn_ Wivallius _______ __ .. _ _ .. ___ ______________________ ________________ __ _____________________ ______ _ 

S Wilma Eklund ---- ---------------
S Berit Heidenfors 

V Sanna Jansson Wiberg 

MP Fredrik Ribbing 

R Anders Klerkefors 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej Bernd Priemer 

Ja 
R Maria Trap --1------'--------1- -- 1-----------1------·· ·------- ----·---- -------- ----···----- -------· 

R Anna-Carin Ehn 
Nej Michael Lindahl 

Nej 
SO ___ Markus von Wowern Linctgren ________ ___________________ _________ ··------·· _______ ____ ______ _ 

~Q_ __ Conny Wessberg 
Ja 

SO Mona-Lisa Larsson 
Ja 



M 

M 

UPPROP/VOTERINGSLISTA 

Ersättare 

Ulla Eklöf 

Andreas Lundvall 

Kommunfullmäktige 2021-02-25 kl 19.00 - 21.45 

Närv. Tjänstgör för 

Nen 

Ja Erik Glimvik 
--------·-·------ ·- - · ····· .. - • -· - ··- ·-- -· . ..... .. . .... . . .. 

M 
llse Forsberg Ja 

M 
Sead Kosevic Ja 

--·- - -··· -------·---- ··--- ······ ---·--·- ·----- . ··- ·-··-· - · - ·· ·- ----- -----. --------- · 

M 
Gun Andersson Ja 

M 
Janina Stenlund Nej 

C 
Maria Zitting-Nilsson Ja Leif Ståhl §§ 9-10 

C 
Wictoria Berglund Ja 

L 
Ylva Ledin Ja 
---------·---· ·-·· ·· .. - --- ·- -· 

L 
Åsa Dahl Ja 

KD Bo Johansson 
Ja 

KD Torbjörn Åberg 
Nej 

Ja 
~ -- . Kjell _Häggkvist .. --.. ---·- ··- ·-·- .. ---·----- - ·-·-·-- -- - ·--·-· --··· ·-·-- .. . ___ , .. _ - ·- · ·---·- _ 

S_ ·- Birgitta Rönnblad .. --·· .,._ .. 

S Mats Gustafsson 

S Gunila Kallio 

V Daniel Hansson 

V ltai Cabrera Fernandez 

MP vakant 

R Michael Lindahl 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Nej 

Ja Anna-Carin Ehn 

Tid för justering: Tisdagen den 2 mars kl 14.00 

Justerare: Jasmina Kosevic (M) och Björn Wivallius (S) 
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UPPROP/VOTERINGSLISTA Kommunfullmäktige 2021-02-25 § 2 1(3) 

Följande voteringsordning godkänns: den som vill besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 

beslut röstar ja och den som vill besluta i enlighet med Björn Wivallius (S) yrkande röstar nej. Vinner nej har 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Björn Wivallius (S) yrkande. 
Votering 1 §2 Votering 2 

Ledamöter Närv Tjänstgörande ersättare V: Ja V: Nej V: Avs V: Ja V: Nej V: Avs 

M Lennart Kalderen 
Ja Ja 

------,---- ·--··•---·-·--·----·---··· -··--- ·------- --·--·- ----·---· -~--- -·-··- --

M Farzana Khan 
Ja Ja 

M Erik Glimvik 
Nej Andreas Lundvall Ja 

------- ----- ---------------·----··-- ----- ----- ---·--·-- -----· -·- -·---·--
M Elisabeth Bovin Exner 

~ --!3.jörn Odelius, 2:e_ v Ordf 

~ --- Olle Glimvik, Ordförande 

M Rickard Liven 

M Jasmina Kosevic 

M Stefan Almå 

M Lennart Ejenäs 

C Leif Ståhl 
·--·- ------------

C Raili Nilsson 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja Ja 
~--- :L~ilnna Lilj_ed_a_h_l ________________ ,__ ____________________ ____________ - --·-·-· ______________ _ 

L Petter Liljeblad 
Ja Ja 

KD Håkan Paulsson 
Nej Bo Johansson Ja 

S Leutrim Kadriu 
-·- - --------------1 

Ja Nej 

S Arne Närström 
Ja Nej 

--- ---- ----··--·------··-· ··---- _______________ , ____ ---·"- -·------ ------ ---·--· ----

~---- ~.?_!'garetha Häll Assa~~so~-- _}~_ , ___ _________________________ N_ej _ ___________________________ _ _ 

? __ Tommy Eklund, 1:e vice Ordf __ Ja __ , _______ -----,- -------- --~~~--- _________________________ _ 

Ja Nej 
~ --··· Björn_ Wivallius . ·-- ------·· ·· ..... ·-----1-------·-··-··------ ______________ ·-·--·-·--· _________________________ _ 

S Wilma Eklund 
Ja 

S Berit Heidenfors 
Ja 

V Sanna Jansson Wiberg 
Ja 

MP Fredrik Ribbing 
Ja 

R Anders Klerkefors 
Nej Bernd Priemer 

R Maria Trap ----1----~------- ---- ----------
Ja 

R Anna-Carin Ehn 
Nej Michael Lindahl . 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

~ - !Yl_ark_us von Wowern Lindgren ___ -~-=~ --------·---·--·-·------·· __________________ __________ .. _____ ...... ) 



U PPROP/VOTERI NGSLISTA Kommunfullmäktige 2021-02-25 § 2 2(3) 
----------·--~-- --· ---- -------,----- -------,- - ----,---- ·-· ·------ ------·-

Ja Ja SD Conny Wessberg 
l---t---'-----"'----------1---,-----------1--------- --------· 

SD Mona-Lisa Larsson 
Ja Ja 

Ersättare Närv. Tjänstgör för 

Ulla Eklöf Nen 

Andreas Lundvall Ja Erik Glimvik 

M 
llse Forsberg Ja 

Sead Kosevic Ja 

Gun Andersson Ja 

M 
Janina Stenlund Nej 

C 
Maria Zitting-Nilsson Ja Leif Ståhl §§ 9-10 

C 
Wictoria Berglund Ja 

L 
Ylva Ledin Ja 

.... ·--- ------- --·-· ------

L 
Åsa Dahl Ja 

KD Bo Johansson 
Ja 

KD Torbjörn Åberg 
Nej 

s Ja 
. Birgitta Rönnblad _______________ __ . ·--- ·· -- --- -· ··-··-· _____ ·· ·-·•·-•·-- -•- - -• --•-·--·--- --- ---·-·--- -··-

s Mats Gustafsson 
Nej 

-·· ··- ---------------- - ·-··- -·--·· --·· ··- -- -- --- -- -·- · ·-···· ··-· · ·-·· ···- • •,0 ••-- ·· - -··-- ·- ·· ··- · · 

S Gunila Kallio 

V Daniel Hansson 

V ltai Cabrera Fernandez 

Ja 

Nej 

Nej 

-~~-- Bengt-Åke Pettersson ___ ___ --~~!_ __ _ ---· ______ .... _____ ···---·-· - -··-·-·- _____ _ 
MP vakant 

R Bernd Priemer - --- - - ·-·- ·- -- · ··---- ··· 

R Michael Lindahl 

Ja 

Ja 

Anders Klerkefors 

Anna-Carin Ehn 

Tid för justering: Tisdagen den 2 mars kl 14.00 

Justerare: Jasmina Kosevic (M) och Björn Wivallius (S) 
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