SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL

Salems

2021-06-17
1 av 20

kommun

Kommunfullmäktige

Plats och tid:
Beslutande:
Övriga deltagande:

Utses att justera:

Sammanträdet har genomförts digitalt, torsdagen den 17 juni 2021,
kl 17.00 - 20.00
Se bilagd upprops- och voteringslista
Kommundirektör Mats Bergström, kultur- och fritidschef Rolf Johansson,
socialchef Jenny Thorsell, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund,
kommunsekreterare Ida Malmborg
Björn Kvist (ML Tommy Eklund {S)

Justeringens
plats och tid:

Kansliet, tisdagen den 22 juni 2021 kl 14.00

Underskrifter:

Sekreterare

. . 5.~.d . . .

Ordförande

Justerande
Björn Kvist M)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-06-17

Datum för anslagets
uppsättande:

2021-06-23

Överklagande tiden går
ut:
2021-07-14
Datum för anslagets
nedtagande:
2021-07-15

Förvaringsplats
för protokollet:
Underskrift:

Ordf. sign.

Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL
2021-06-17
2 av 20

kommun

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

§ 28

Mål och budget 2022-2024

§ 29

Planuppdrag - Salems stadskärna

§ 30

Avfallsplan 2021-2030

§ 31

Ägardirektiv SRV Återvinning 2021

§ 32

Funktionshindersplan 2021-2026

§ 33

Energiplan 2020-2030

§ 34

Arbetsmiljöpolicy

§ 35

Förslag om kompensation till fristående grundskolor året 2020

§ 36

Svar på motion - Salem hyllar Pride

§ 37

Avsägelser och fyllnadsval

§ 38

Motioner, frågor och interpellationer

Ordf. sign.

Just. sign.

SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL

Salems

2021-06-17
3 av 20

kommun

Kommunfullmäktige

l(F § 28

KS/2021:5

Mål och budget 2022-2024
Efter beredning av underlag för Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024 med
den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.
(mnkr)

2022

2023

2024

Resultat exkl VA och
jämförelsestärande
efter beredning

10,8

11,1

0,0

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2022-2024 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 för år 2022 och 2023 samt beräknas i dagsläget
inte nås för år 2024. För år 2024 ligger målet på O % av skatter och bidrag. 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 KS/KF till förfogande som en buffert för år 2022 och 2023 om
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i
augusti.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 samt i ordförandeförslag daterad
den 24 maj 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 60/2021
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2022-2024
en ligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonom isk plan 2023-2024.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga
Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2022-2024
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.

d

Ordf. sign.

1fh_ ~
Just. sign .

Salems

SAMMANTRÄD ESP ROTO l<OLL
2021-06-17
4 av 20

kommun

Kommunfullmäktige

Yrkanden
Lennart Kalderen 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.
Arne Närström (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Elisabeth Bovin Exner (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bo Johansson (KO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Farzana Khan (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sanna Jansson Wiberg (V) yrkar att kommunful lmäktige ska bifalla barn- och
utbildningsnämndens äskande på en ökning på 3% för kompensation för löneökningar.
Anders Klerkefors (R) yrkar att målet noll klimatutsläpp 2045 förs in under Mål 5 i
beslutspunkt tre .
Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Sanna Jansson-Wibergs (V) ändringsyrkande.
Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.
Petter Liljeblad (L) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande .
Fredrik Ribbing (MP) yrkar bifall till Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.

Ajournering
Mötet ajourneras 18.25 - 18.40.
Proposition
Ordföranden ställer de delar av kommunstyrelsens förslag till beslut, punkten 1, som inte
omfattas av Sanna Jansson-Wibergs (V) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Därefter stä ll er ordförande Sanna Jansson-Wibergs (V) ändringsyrkande till beslutspunkt 1
mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Därefter stä ll er ordförande Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande till beslutspunkten 3 mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.
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 Anders Klerkefors (R)
yrkande röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enligh et med Anders
Klerkefors (R) yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande: 22 ledamöter röstar ja och 4 röstar ja och 2 avstår. Hur var
och en röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunfullmäktige
har därmed avslagit Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.

Särskilt yttrande
Lennart Kalderen (M) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande:
Rönningepartiet har lagt ett yrkande om klimatmål. Vi har röstat för avslag efterso
majoritetens arbete med ett nytt klimatmål pågår och vi avser lägga fram ett bes!
11

erlag
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som är mer utförligt än det som nu presenteras."
Petter Liljeblad (L} ansluter sig till Lennart Kalderens särskilda yttrande.

Protokollsanteckning
Arne Närström (S} lämnar en protokollsanteckning enligt följande:
"I budgeten finns det för 2022, 17 miljoner kronor för politiska prioriteringar. Vi
socialdemokrater vill använda dessa pengar bla till att:

1.
2.
3.

sänkta avgifter inom kulturskolan
utveckling av kompetens och metodik inom
äldreomsorgen 3.
att ta höjd för ökade kostnader inom försörjningsstöd"

l(ommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2022-2024
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga
Mål och budget 2022 sa mt ekonomisk plan 2023-2024.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2022-2024
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024.

Delges:
Ekonomienheten
Kommunikation
Alla nämnder
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KF § 29

KS/2021:211

Planuppdrag - Salems stadskärna
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en delvis ny inriktning på planering för framtida
utveckling och exp loatering i området Salems centrum. Inriktningen innebär i korthet att
kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som kommunen själv
äger, samt att kommunen fortsätter planera för 600 nya bostäder, nytt medborgarhus i
centrum och fler besöksparkeringar. Kommunstyrelsen har vidare tilldelat projektet namnet
"Salems stadskärna".
Under vintern/våren 2021 ha~ förberedelsearbete för att påbörja detaljplanearbete.
Kommunen är nu framme vid ett läge att fatta beslut om att inleda detaljplanearbete som ska
möjliggöra önskad utveckling.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 77 /2021
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan framtaget av Gehl
Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för detaljplanearbetet och förhandlingar med
exploatörer.
Yrkanden
Lennart Kal de ren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Arne Närström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Leif Ståhl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Björn Kvist (M) yrkar bifalla till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Klerkefors (R) yrkar att:
"1. kommunfullmäktige godkänner förslag till strukturplan framtaget av Gehl Architects
2021-03-19 som utgångspunkt för detaljplanearbetet och förhandlingar med exploatörer
samt inar.beta ny simha ll i planförslaget.
2. kommunfullmäktige uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta en detaljplan
för Salems stadskärna."
Petter Liljeblad (L) yrkar avslag till Anders l<lerkefors (R) yrkande.
Björn Kvist (M) yrkar avslag till Anders l<lerkefors (R) yrkande.
Maria Trap (R) yrkar bifall till Anders Klerkefors (R) yrkande.

Proposition
Ordförande stä ll er kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) yrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutar i en ligh et med kommunstyrelsens förslag till beslut.

--/all
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Reservation
Anders Klerkefors (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan framtaget av Gehl
Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för detaljplanearbetet och förhandlingar med
exploatörer.

Delges:
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Gehl Architects
Arkiv

Just. sign.
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KF § 30

l<S/2020:213

Avfallsplan 2021-2030
Kommuner har en skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. För att beskriva hur
detta ska gå till upprättar varje kommun en renhållningsordning som innefattar avfallsplan
och renhållningsföreskrifter. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige.
I samarbete med SRV och övriga ägarkommuner har ett gemensamt arbete genomförts med
att ta fram ett förslag till Avfallsplan 2021-2030. Avfallsplanen ska i kombination med bolaget
SRV:s verksamhet borga för att avfallshanteringen hanteras på ett rationell och framsynt sätt
för kommunens räkning. Parallellt med detta ärende framläggs därför ett ärende som
beskriver SRV:s roll och koppling till avfallsplanens genomförande.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 74/2021
Kommunfullmäktige beslutar att anta Avfallsplanen för Salems kommun 2021-2030.
Yrkanden och proposition
Lennart l<alderen (M), Fredrik Ribbing (MP) 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 anta Avfallsplanen för Salems kommun 2021-2030.

Delges:
SRV återvinning
Arkiv

Just. sign.
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KF § 31

KS/2021:154

Ägardirektiv SRV Återvinning 2021
SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems
kommuner. Bolagets avsaknad av ägardirektiv har med tiden upplevts problematisk varför en
arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ägardirektiv och dokumentet har
därefter stämts av kommunerna emellan.
Föreslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen som
finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor mellan bolag
och ägare. Även ägarnas behov av insyn, kontroll och styrning tillgodoses . Inte minst
tydliggörs SRV:s roll i att verkställa kommunernas avfallsplan, genom direkt reglering i
direktivet och genom möjlighet att ge bolaget tilläggsuppdrag. SRV:s styre lse och
bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande verksamheten.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 75/2021
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga
ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv
innan bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma
senast 2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydand e beslut avseende att
fastställa förslaget, uppdras åt Salems kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s
extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv
för SRV Återvinning AB.
4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i fortsatt uppdrag att bevaka att ansvaret för att
vidtaga aktiviteter som leder till god måluppfyllelse i förhållande till kommunens
avfallsplan - genom ägardirektivet och särskilda ägaruppdrag - åläggs SRV.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga
ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna förslaget till ägardirektiv
innan bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma
senast 2021-06-30.
3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att
fastställa förslaget, uppdras åt Salems kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s
extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv
för SRV Återvinning AB.
4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i fortsatt uppdrag att bevaka att ansvaret för att
vidtaga aktiviteter som leder till god måluppfyllelse i förhållande till kommunens
avfallsplan - genom ägard irektivet och särskilda ägaruppdrag - åläggs SRV.
Delges:
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l<F § 32

l<S/2020:367

Funktionshindersplan 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. Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (l<RF) har tagit del av planen.
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 20 april 2021 där nämnden
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Funktionshindersplan 2021-2026.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 66/2021
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Funktionshindersplan 2021-2026.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Funktionshindersplan 2021-2026.
Delges:
Socialnämnden
Rådet för funktionshindersfrågor
Arkiv

Just. sign.
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KF § 33

KS/2020:261

Energiplan 2020-2030
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439} ska det finnas en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av
kommunfullmäktige och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser
kommunen både som geografiskt område och som verksamhetsutövare.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige§ 73/2021
Kommunfullmäktige beslutar att antar Energiplan för Salems kommun 2021-2030 .

Yrkanden
Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Klerkefors (R) yrkar att energiplanen kompletteras med konkreta åtgärder före
mandatperiodens slut.
Lennart Kalderen (M) yrkar avslag till Anders l<lerkefors (R) tilläggsyrkande.
Fredrik Ribbing (MP) yrkar bifall till Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.
Därefter ställer ordförande Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.

Särskilt yttrande
Lennart Kalderen lämnade in ett särskilt yttrande enligt följande:
"Rönningepartiet har yrkat att komplettering ska ske i form av konkreta åtgärder före
mandatperiodens slut. De konkreta åtgärderna är inte beskrivna. Kommunen arbetar sedan
länge med konkreta energieffektiviseringsåtgärder och har också ett tydligt nämnd mål på
detta område. Därför har vi röstat på avslag på R:s yrkande."

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att antar Energiplan för Salems kommun 2021-2030.

Delges:
Alla nämnder

d: .~.
Ordf. sign.

Just. sign.
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KF § 34

KS/2021:35

Arbetsmiljöpolicy
Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn är i behov av en uppdatering och modernisering.
Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till en ny policy i samverkan med
fackliga företrädare. Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla
kommunens förhållningssätt samt ge vägledning för chefer och medarbetare i syfte att uppnå
en trygg och säker arbetsmiljö i hela organisation en.
Ärendet besk rivs i tjänsteskrivelse datera d den 27 oktober 2020.

l<ommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 67 /2021
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Sal ems kommun arbetsmiljöpolicy.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy.
l(ommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Salems kommun arbetsmiljöpolicy.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy.

Delges:
HR-e nheten
Arkiv

Just. sign.
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l<F § 35

1<S/2021:197

Förslag om kompensation till fristående grundskolor året 2020
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelse n att föresl å kommunfullmäktige att
hantera det samlade underskottet för de kommunala grundskolorna för år 2020 motsvarande
2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021.
Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt, varför
barn- och utbildningsnämnden önskar förbättra skolans ekonomi ska föruts ättningar under
resten av året. Detta görs i enlighet med gällande regelverk för skolpeng där kommunen ska
kompensera de fristående huvudm än för det samlade underskottet från år 2020 . När detta
sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpss kolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan
motsvarande deras andel av det ärvd a underskottet om 2 208 tkr för verksamhetsåret 2020.
Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2021
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att kompensera
fristående grundskolor för underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 70/2021
1. Kommunfullm äktige beslutar att anta förslaget att kompensera friståe nde grund skolor för
underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr.
2. Kommunfullmäktige att anta förslaget att ta bort överskottskravet för Nytorpsskolan,
Skogsängsskolan och Säbyskolan för år 2021 motsvarande 2 208 tkr.
Yrkanden och proposition
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
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget att kompensera fristående grundskolor
för underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr.
2. Kommunfullmäktige att anta förslaget att ta bort överskottskravet för Nytorpsskolan,
Skogsängsskolan och Säbyskolan för år 2021 motsvarande 2 208 tkr.

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomienheten
Arkiv
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Svar på motion- Salem hyllar Pride
Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 november 2020 in en motion om att Salems kommun ska uppmärksamma Pride.
I motionen skriver Centerpartiet att de utgår från alla människors lika rätt och värde samt att
de utgår ifrån att kommunen ställer sig bakom mänskliga rättigheter, allas lika rätt och värde
och därmed bidrar med att uppmärksamma det som prideflaggan representerar.
Centerpartiet föreslår utifrån detta att:
1. Att Salems kommun införskaffar Prideflaggan.
2. Att Salems kommun hissar Prideflaggan på kommunens flaggstänger i samband med
Pride-festivaler i Stockholm.
3. Att Salems kommun arbetar aktivt för ökad hbtqi-kunskap hos sina anställda.
I och med att kommunen idag saknar ett regelverk för flaggning föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
sådant regelverk och där även flaggning med prideflaggan i samband med Pride-festivalen
finns med.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beslutspunkt tre redan idag är uppfylld
genom det kontinuerliga medarbetararbetet som pågår i kommunen och som löpande följs
upp.

I<ommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 75/2021
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla beslutspunkt ett och två i motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anse beslutspunkt tre i motionen vara besvarad .
Yrkanden
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till motionen .
Berit Heidenfors (S) yrkar bifall till motionen.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Fredrik Ribbing (MP) yrkar bifall till motionen.
Sanna Jansson-Wiberg (V) yrkar bifall till motionen.
Farzana Kahn (M) yrkar bifall till motionen.
Ulla Eklöf (M) yrkar bifall till motionen.
Maria Trap (R) yrkar bifall till motionen .
Berndt Priemer (R) yrkar bifall till motionen.
Leif Ståhl (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bo Johansson (KD) yrkar avslag på motionen .
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Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut avseende beslutspunkt 1 och 2 mot
Bo Johanssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
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 Bo Johan ssons (KD) yrkande
röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bo Johanssons (KD)
yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande: 26 ledamöter röstar ja och 1 röstar nej och 1 avstår. Hur
var och en röstat framgår -av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Därefter ställer ordförande Bo Johanssons (KD) yrkande om avslag till beslutspunkten 3 mot
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige avslår Bo Johansson
(KD) yrkande.

Reservation
Bo Johansson reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut enligt följande:
"Flaggning vid och på offentliga platser skall och måste även fortledes hållas i helgd, som de
samlingssymboler flaggorna är. Nationella, Europeiska unionens och FN flaggan är de som är
accepterade, förutom kommunala och regionala vapen inom sina respektive geografiska
områden. De samlar, i vårt fall, Salems kommunmedlemmar, svenskar, europeer och
världsmedborgare, utan att ställa krav på speciella eller särskilda politiska, religiösa eller
sexuella hemvisten. Genom att vilja särbehandla vissa grupper, så kommer andra grupper att
känna sig förminskade och frågan vi måste ställa oss som fullmäktige är;
Hur skall andra särintressen kunna vägras "flaggningsrätt" när fullmäktige en gång tillåtit ett
sådant flagrant avsteg från flaggningsrätten som nu avses? Likabehandling är formulerad i
kommunallagen.
Jag och KD Salem kan inte godta detta beslutet.
Bo Johansson (KD)"
l<ommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla beslutspunkt ett och två i motionen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anse beslutspunkt tre i motionen vara besvarad.
Delges:
Centerpartiet
Arkiv

1w
Ordf. sign.

Just. sign.

Salems

SAMMANTRÄDESPROTOl<OLL
2021-06-17
17 av 20

kommun
Kommunfullmäktige

l<F § 37

Avsägelser och fyllnadsval
Inkomna avsägelser
Gunilla Sala (L) ersättare i val nämnden per den 17 juni 2021.
Revidering av uppdrag i Syvab
Syvabs beslutade vid sin årsstämman i juni 2020 att uppdragen som
lekmannarevisorssuppleant respektive lekmannarevisor skulle alterneras varje år mellan
kommunerna. Den här information kom tyvärr inte fram till de berörda kommunerna. Följden
blev att kommunfullmäktige den 10 december 2020 valde Elisabeth Jacobs (M) som
lekmannarevisorssuppleant och inte som lekmannarevisor. Utifrån detta föreslås
kommunfullmäktige att välja Elisabeth Jacobs (M) til l lekmannarevisor för Syvab för perioden
2021-01-01 - 2021-12-31 samt till lekmannarevisorssuppleant för perioden 2022-01-01 2022-12-31.
Nämndeman Södertälje tingsrätt
Södertälje tingsrätt har meddelat att Mona-Lisa Larsson (SO) har inkommit med en avsägelse
till tingsrätten för sitt uppdrag som nämndeman. Kommunfullmäktige har att utse en
ersättare.
Bordlagda fyllnadsval
- ledamot (C) till barn- och utbildningsnämnden
- adjungerad plats i Rönninge Tenniscenter
- ersättare för PRO Salem-Rönninge i Kommunala Pensionärsrådet
Kommunfullmäktiges beslut

1.
2.

Kommunfullmäktige beviljar Gunilla Salo (L) avsägelse.
Kommunfullmäktige beslutar att välja Birgitta Hafström (C) som ny ledamot i barnoch utbildningsnämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Hammar (C) som ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden .
4. Kommunfullmäktige beslutar att välja Kurt Tjernström (L) som ny ersättare i
val nämnden.
5. Kommunfullmäktige beslutar att välja Siv Jönsson Westerlund som adjungerad till
Rönninge Tenniscenter.
6. Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Jacobs (M) till lekmannarevisor till
Syvab för perioden 1 januari 2021 - 31 december 2021.
7. Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabeth Jacobs (M) till
lekmannarevi sorssuppleant för perioden 1 januari 2022 - 31 december 2022.
8. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ersättare för PRO Salem-Rönninge
till Kommunala pensionärsrådet.
9. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av nämndemän (SO) till Södertä ·e
tingsrätt.
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Delges:
Valnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Rönn inge Tenniscenter
Syvab
Arkiv
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KF § 38
Motioner, Interpellationer och frågor
Det har inkommit två interpellationer från Rönningepartiet.

1.

Interpellation ställd till: l<ommunstyrelsens ordförande om Belysningsriktlinjer
2017-05-06 lämnade jag in en motion om riktlinjer för belysning. I svaret på motionen
och i svaret som framfördes i fullmäktige sades att förvaltningen höll på med att
utarbeta riktlinjer som innefattade det som efterfrågades i motionen och mer därtill .
Jag bifogar min motionstext nedan.
"I Salems kommun finns idag ungefär ett stort antal vägbelysningsanläggningar i olika
utförande. Utformningen kan ibland uppfattas så som spretig och kanske inte helt
genomtänkt. Uniforma riktlinjer känns speciellt viktiga nu när vi står inför en period
av mycket byggande.Det finns många skäl för att sätta upp vägbelysning, exempelvis;
öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa till med orienteringen, skapa god
miljö och öka tillgängligheten. Alla dessa delar ställer krav på val av
armatur/ljuskällor, stolpar, tändningstid och lampavstånd. I riktlinjerna bör även ingå
underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall, energimätning
mm. I kommunen bör även en planering- och underhållsplan finnas innehållande
nyuppförande-, utbytes- och besiktningsplan för trafikbelysningsanläggningar som
uppdateras årligen.
Med hänvisning till ovanstående yrkas:
• Att: riktlinjer för mål avseende öka trafiksäkerheten, minska brottsligheten, hjälpa
till med orienteringen, skapa god miljö och öka tillgängligheten med hjälp av
belysning utformas.
• Att: riktlinjer för belysningens utformning avseende armatur/ljuskällor, stolpar,
stolpars höjd, estetik, användning av LED, tändningstid och lampavstånd utformas.
• Att: riktlinjer för underhåll, rondering, reparationer, felanmälan, besiktningsintervall
och energimätning utarbetas.

11

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor
- Hur går det med riktlinjerna, är de klara?
- Om de är klara, var finns de och hur följs de upp?
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2. Interpellation ställd till: Bygg- och miljönämndens ordförande om Träd och klimat
2019-09-26 lämnade jag in en motion om riktlinjer hur man i detaljplaner,
exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på återplantering eller
klimatkompensation vid avverkning av träd. I svaret på motionen och i svaret som
framfördes i fullmäktige sades att bygg-och miljönämnden höll på med att utarbeta
riktlinjer som innefattade delar av det som efterfrågades i motionen främst skydd av
i träd detaljplaner och exploateringsavtal.
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor
- Hur går det med riktlinjerna, är de klara?
- Om de är klara, var finns de, vem ansvarar för dem och hur följs de upp?

l(ommunfullmäktiges beslut
Att Interpellationerna ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2021.

Just. sign.

UPPROP/VOTERINGSLISTA

Votering 1
Närv

Ledamöter

Lennart Kalderen

M

Farzana Khan

M

Erik Glimvik
-

M

Elisabeth Bovin Exner

M

Björn Odelius, 2:e

M

Olle Glimvik, Ordförande

M

Rickard Liven

-M

Björn Kvist

M

Jasmina Kosevic

M

Stefan Almå

M

Lennart Ejenäs

C

Leif Ståhl

C

Raili Nilsson

L

Johanna Liljedahl

L

Petter Liljeblad

KD

Håkan Paulsson

s

Leutrim Kadriu

s

Arne Närström

s

Margaretha Häll Assarsson

s

Tommy Eklund, 1:e vice Ordf

s

Björn Wivallius

s

Wilma Eklund

s

Berit Heidenfors

V

Sanna Jansson Wiberg

V: Nej

V: Avs

V: Ja

V: Nej

V: Avs

Ja

v Ordf

R

Anders Klerkefors §§28-33, kl
17.00-19.40

R

Maria Trap

R

Anna-Carin Ehn

SD

Markus von Wowern Lindgren

SD

Conny Wessberg
Mona-Lisa Larsson

V: Ja

Ja

MP Fredrik Ribbing

SD

Tjänstgörande ersättare

Votering 2

Ja

M

-

1(2)

Kommunfullmäktige 2021-06-17 kl 17.00-20.00

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
-

Ja
Nej

Ulla Eklöf

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Bo Johansson

Ja
Ja
Nej

Kjell Häggkvist

Ja
Nej

Birgitta Rönnblad

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Berndt Priemer, §34-38

Ja
Ja
Nej
Nej

--- --- --- -----Nej

i-....

t(

UPPROP/VOTERINGSLISTA

Ersättare

M
M
M
M
M
M
C
C

L
L

Kommunfullmäktige 2021-06-17 kl 17.00-20.00

Närv.

Ulla Eklöf

Ja

Andreas Lundvall

Nej

llse Forsberg

Nej

Sead Kosevic

Ja

Gun Andersson

Ja

Janina Stenlund

Nej

Maria Zitting-Nilsson

Ja

Wictoria Berglund

Ja

Ylva Ledin

Nej

Åsa Dahl

Ja

KD

Bo Johansson

KO

Torbjörn Åberg

s

Kjell Häggkvist

s

Birgitta Rönnblad

s

Mats Gustafsson

s

Gunila Kallio

V

Daniel Hansson

V

ltai Cabrera Fernandez

MP

vakant

Ja

Tjänstgör för

Stefan Almå

Håkan Paulsson

Nej
Ja

Margaretha Häll Assarsson

Ja

Björn Wivallius

Ja
Nej
Nej
Nej

MP vakant
R

Bernd Priemer

R

Michael Lindahl

Ja

§§ 34-38

Ja

§§ 29-38, kl 18.35-20.00

Tid för justering: Tisdagen den 22 juni kl 14.00
Justerare: Björn Kvist (M) och Tommy Eklund(S)

2(2)

l<ommunfullmäktige 2021-06-17 § 28

VOTERINGSLISTA 1

1(1)

Följ ande voteringsordning godkänns: den som vill besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej och den som vill besluta i
enlighet med Anders Kl erkefors (R) tilläggsyrkande röstar ja. Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat i en lighet med Anders (R) tilläggsyrkande .
Votering 1 §28
Ledamöter

M

Lennart Kalderen

M

Farzana Khan

M

Erik Glimvik

M

Elisabeth Bovin Exner

M

Björn Odelius, 2:e v Ordf

M

Olle Glimvik, Ordförande

M

Rickard Liven

M

Björn Kvist

M

Jasmina Kosevic

M

Stefan Almå

M

Lennart Ejenäs

C

Leif Ståh l

C

Raili Nilsson

L

Johanna Lilj edah l

L

Petter Liljeblad

KD

Håkan Paulsson

s

Leutrim Kadriu

s

Arne Närström

s

Margaretha Häll Assarsson

s

Tommy Eklund, 1:e vice Ordf

s

Björn Wivallius

s

Wilma Eklund

s

Be rit Heidenfors

V

Sanna Jansson Wiberg

MP

Fredrik Ribbing

R

Anders Klerkefors

R

Maria Trap

R

Anna-Carin Ehn

SD

Markus von Wowern Lindgren

SD
-

Conny Wessberg

SD

Mona-Lisa Larsson

Närv

Tjänstgörande ersätta re

V:Ja

V: Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Votering 2
V: Avs

V:
Ja

-

-

Nej

Nej

Ulla Eklöf

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Bo Johansson

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Kjell Häggkvist

avstå r

Ja
Nej

Birgitta Rönnblad

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
avstå r

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej
Nej

Nej

V: Nej

V: Avs

-
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VOTERINGSLISTA 2

Följande voteringsordning godkänns: den som vill besluta i en lighet m ed kommun styrelse ns förs lag till beslut röstar j a och den som vill besluta i
en lighet med Bo Johanssons (KO) yrkande rösta r nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Bo Johanssons (KO ) yrkande.
Votering 2 §36
Ledamöter

Närv

M

Lennart Kalderen

M

Farzana Khan

M

Eri k Glimvik
-

M

Elisabeth Bovin Exne r

M

Björn Odelius, 2:e v Ordf

M

Olle Glimvik, Ordförande

M

Ricka rd liven

M

Björn Kvist

M

Jasmina Kosevic

M

Stefan Almå

M

Lennart Ejenäs

C

Leif Stå hl

C

Raili Nilsson

L

Johanna Liljedahl

L

Petter Liljeblad

KO

Håkan Paulsson

s

Leutrim Kad riu

s

Arne Närström

s

Margaretha Häll Assarsson

s

Tommy Eklun d, 1:e vice Ordf

s

Björn Wivallius

s

Wilma Eklund

s

Berit Heidenfors

V

Sanna Jansson Wib erg

MP

Fredrik Ribbing

R

Anders Klerkefors

R

Maria Trap

R

Anna-Carin Ehn

SO

Ma rkus von Wowern Lind gren

so

Conny Wessberg

so

Mona-Lisa Larsson

Tjänstgörande ersättare

V:Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

V: Nej

Ulla Eklöf

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Bo Johansson

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Kjell Häggkvist

Ja
Ja

Ja
Nej

Birgitta Rönnblad

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

V:
Ja

Ja

Ja

Nej

V: Avs

avstår

Ja

Nej

Votering 2

Bernd Priemer

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

---

Nej
Nej

---Nej

--

V: Nej

V: Avs

