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 1  av  23 

 Kommunfullmäk�ge 

 Plats och �d:  Murgrönan, torsdagen den 24 november 2022 kl. 19:00 - 21:35 
 Ajournering kl. 20:28-20:37 samt kl. 21:18 - 21:28 

 Beslutande:  Se bifogad upprops- och voteringslista. 

 Övriga deltagande:  Kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, 
 förvaltningschef barn - och utbildningsförvaltningen Katarina Sweding, 
 förvaltningschef socialförvaltningen Jenny Thorsell, förvaltningschef kultur -och 
 fri�dsförvaltningen, Rolf Johansson, HR-chef Ulf Haraldsson, IT-Chef Michael 
 Bornfalk, dataskyddsombud Ulrica Mellergård, nämndsekreterare Carl-Fredrik 
 Duse 

 Utses a� justera:  Wictoria Berglund (C), Andreas Dahl (S) 

 Justeringens 
 plats och �d:  Kansliet, torsdagen den 1 december kl. 13:00 

 Underskri�er:  Sekreterare       ………………………… 
 Carl-Fredrik Duse 

 Ordförande       ………………………… 
 Olle Glimvik 

 Justerande       …………………………  ………………………… 
 Wictoria Berglund (C)                         Andreas Dahl (S) 

 Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har �llkännagivits genom anslag. 

 Organ:  Kommunfullmäk�ge 
 Sammanträdes- 
 datum:  2022-11-24 

 Datum för anslagets 
 uppsä�ande:  2022 12-02 

 Överklagande �den går 
 ut: 

 2022-12-23 

 Datum för anslagets 
 nedtagande: 

 2022-12-24 

 Förvaringsplats 
 för protokollet:  Kansliet 

 Underskri�: 
 ………………………… 
 Carl-Fredrik Duse 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 Innehållsförteckning 

 § 43  Finansieringsbudget - slutliga mål och budget 

 § 44  Nämndmål och kommunövergripande indikatorer på klimatmål 

 § 45  Rapportering av krisledningsnämndens protokoll 

 § 46  Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet som ej 
 verkställts 

 § 47  Taxa plan- och bygglagen 

 § 48 

 § 49 

 § 50 

 § 51 

 § 52 

 § 53 

 § 54 

 Raba� på bygglov för solceller under år 2023 och 2024 

 Sammanträdesplan 2023 

 Avfallsplan 2023 

 Antagande -Rapport utbyggnad av laddningstruktur 

 Ny� avtal med Rönninge Salems Fotboll om dri� av kommunens bollplaner 

 Avsägelser och fyllnadsval 

 Inkomna mo�oner, interpella�oner och frågor 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 43  KS/2022:5 

 Finansieringsbudget - slutlig mål och budget 

 Ekonomiska ramar för dri�budget och övergripande mål för 2023-2025 beslutades av 
 fullmäk�ge 2022-06-16. Som grund för ramarna låg den prognos för ska�er och bidrag som 
 grundade sig på befolkningsprognosen (per februari 2022) för kommunen och uppgi�er från 
 SKR. 

 Enligt budgetprocessen tar fullmäk�ge e� beslut om finansiering i november. Sy�et är a� här 
 visa hur den löpande verksamheten och de kommunövergripande prioriteringarna ska 
 finansieras. Det ska tas fram e� beslut i kommunstyrelsen (i början av november) och 
 kommunfullmäk�ge (i slutet av november) om taxor och avgi�er, ska�esats, statsbidrag och 
 utjämning samt övriga finansiella poster. En översyn görs av om de ekonomiska 
 förutsä�ningarna har ändrats. I de�a skede behövs eventuellt åtgärder vidtas om de 
 ekonomiska förutsä�ningarna ser annorlunda ut än vid beslutet i juni. 

 Den svenska ekonomin är nu svagare än �digare prognoser. Jämfört med 
 kommunfullmäk�ges beslut i juni har ska�eunderlaget minskat samt a� kostnaderna för 
 pensionsskulden har ökat y�erligare med anledning av ökat prisbasbelopp. 

 Sammanfa�ningsvis innebär budge�örslaget a� kommunen uppnår följande resultat 
 exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
 2023:   11,5 miljoner kronor (1,0% av ska�er och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
 2024:   17,9 miljoner kronor (1,5% av ska�er och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 
 2025:   18,5 miljoner kronor (1,5% av ska�er och bidrag exkl jämförelsestörande poster) 

 Investeringarna (exklusive exploateringar) för perioden uppgår �ll 503,5 miljoner kronor. 
 De�a innebär a� en låneskuld exklusive VA och inklusive exploateringar per invånare uppgår 
 �ll ca 30 200 kronor vid utgången av budget- och planperioden. Länssni�et uppgick år 2021 
 �ll 29 750 kronor per invånare. Den nya skolan står for�arande för en stor del av det totala 
 investeringsbeloppet. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 4 november 2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 98/2022 

 1.  Kommunfullmäk�ge fastställer förslag �ll reviderad dri�- och investeringsbudget 
 avseende år 2023, ekonomisk plan för åren 2024 och 2025 enligt tjänsteskrivelse 
 daterat 2022-10-26. 

 2.  Kommunfullmäk�ge fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
 kommun år 2023 enligt förslag i enligt tjänsteskrivelse daterat 2022-10-26 samt dess 
 bilagor. 

 3.  Kommunfullmäk�ge fastställer a� följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 
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 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

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

 barn och elever goda förutsä�ningar för a� förvärva kunskaper och ta ansvar 
 för sin fram�da utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över 
 genomsni�et i Stockholms län. 

 b.  Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en a�rak�v arbetsgivare. 

 4.  Kommunfullmäk�ge fastställer a� följande finansiella mål är mål av betydelse för god 
 ekonomisk hushållning: 

 a.  Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en ska�esats som är konkurrenskra�ig på 
 Södertörn. 

 b.  Mål nr 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

 5.  Kommunfullmäk�ge noterar �ll protokollet a� kommunstyrelsen inte tagit ställning 
 �ll revisorernas budgetanslag för budgetperioden: 693 tkr (2023), 712 tkr (2024) och 
 738 tkr (2025). 

 6.  Mål för resultat av ska�er/bidrag ska uppgå �ll minst 1,5 procent. 

 7.  Kommunfullmäk�ge fastställer a� indikatorn för Fossilbränslefria fordon fly�as från 
 5a Hållbar miljö �ll 5b Klimatarbete och a� indikatorns mål ökas med 15 
 procentenheter, för 2023 innebär det a� minst 90 procent av personbilarna är 
 fossilbränslefria. 

 8.  Kommunfullmäk�ge fastställer a� samtliga indikatorer för mål 5b Klimatarbete ska 
 följas upp av kommunstyrelsen och a� samtliga nämnder ska följa upp indikatorn 
 Klimat - Andel enheter som källsorterar inom ramen för det övergripande målet för 
 Klimatarbete. 

 9.  Kommunfullmäk�ge fastställer utdebiteringen för år 2023 �ll 19:42 kronor per 
 ska�ekrona. 

 10.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� extra amortering av lån kan ske under planperioden 
 om likviditeten och resultatet så �llåter. 

 11.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� kommunstyrelsen under år 2023 har rä� a� omsä�a 
 lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller �ll betalning 
 under år 2023. 

 12.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� taxeförändringar för VA avseende år 2023 och 
 framåt ska omprövas under våren 2023 u�från bokslut 2022 samt SYVAB:s förslag �ll 
 nya taxehöjningar. 

 13.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� finansieringen av investeringarna sker med 

 a.  Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 274,3 miljoner 
 kronor under perioden 2023-2025. 

 b.  Upptagande av nya lån med 225 miljoner kronor under planperioden, varav 200 
 miljoner kronor under år 2023 och 116 miljoner kronor under år 2025 samt en 
 planerad amortering om 91 miljoner kronor för år 2024. 

 14.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag a� göra 

 …………… 
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 Kommunfullmäk�ge 

 en genomgripande verksamhetsöversyn som återrapporteras �ll kommunstyrelsen 
 löpande samt i samband med budgetarbetet 2024-2026. 

 Yrkanden 
 Rickard Liven (M), Raili Nilsson (C), Johanna Liljedahl (L), Pernilla Schubert (KD), Elisabeth 
 Bovin Exner (M), Erik Glimvik (M) yrkar bifall �ll kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Arne Närströms (S) yrkar på följande ändring på beslutsförslag nr 14: Kommunfullmäk�ge 
 beslutar a� ge kommunstyrelsen i uppdrag  a� �llsammans  med barn- och 
 utbildningsnämnden göra den översyn som beskrivs i tjänsteutlåtandet. Översynen ska inte 
 leda �ll kvalitetsförsämringar eller lägre personaltäthet. 

 Anders Klerkefors (R), yrkar  på följande �llägg  under  punkt 2 och 8: 
 ●  a� kommunfullmäk�ge beslutar a� Salems kommuns organisa�on ska var 

 klimatneutral 2030. De�a ska vara vägledande för nämndernas arbete. 

 Vidare yrkar han a� kommunfullmäk�ge beslutar  följande  �llägg  under punkt 1: 

 ●  a� 2 miljoner läggs �ll projektet upprustning av ishallen, för investering i solceller på 
 ishallens tak. 

 ●  a� 10 plus 10 miljoner som finns anslagna för projektering 2023-2024 tas bort från 
 investeringsbudgeten. 

 Anders Klerkefors (R) yrkar dessutom bifall �ll Arne Närströms (S) yrkande på ändring av 
 beslutspunkt 14, samt  yrkar bifall �ll punkterna  3-7 och 9-13 i kommunstyrelsen förslag �ll 
 beslut. 

 Raili Nilsson (C) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) yrkande om �llägg på punkt 2 och punkt 
 8, samt yrkar bifall �ll kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Itaí Fernandez (V) yrkar följande 
 ●  a� barn- och utbildningsnämnden samt socialnämndens löne- och priskompensa�on 

 utökas från 2 % �ll 3 %. 
 ●  a� barn- och utbildningsnämnden beskriver i �digare remissvar på budgeten a� 

 löneglidning leder �ll både minskad andel behörig personal samt minskad 
 personaltäthet. Kostnad 8 500 kkr, fördelat på 5 200 kkr �ll barn- och 
 utbildningsnämnden och 3 300 kkr �ll socialnämnden. Kostnaden finansieras genom 
 a� tas från 2023 års resultat. 

 Itaí Fernandez (V) yrkar bifall �ll Arne Närströms (S)  ändrings  yrkande av beslutspunkt 14. 

 Rickard Livén (M), Johanna Liljedahl (L) samt Erik Glimvik (M) yrkar avslag på Anders 
 Klerkefors (R), Itaí Fernandez (V) och Arne Närströms (S) yrkanden. 

 Ajournering 
 Sammanträdet ajournerades kl. 20:28 - 20:37. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 Yrkande 
 Arne Närström (S) yrkar bifall �ll Anders Klerkefors (R) �lläggsyrkande om a� två miljoner ska 
 läggas �ll projektet upprustning av ishallen för investering i solceller på ishallens tak. 

 Proposi�on 
 Ordföranden ställer proposi�on på de delar av beslutspunkt 1 av kommunstyrelsens förslag 
 �ll beslut som inte berörs av andra yrkanden och förklarar det bifallet. 

 Ordföranden ställer proposi�on på Arne Närströms (S) ändringsyrkande punkt 14 mot 
 kommunstyrelsens förslag �ll beslut och finner a� kommunfullmäk�ge beslutar i enlighet 
 med kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Ordföranden ställer proposi�on på Anders Klerkefors (R) yrkanden punkt 1-2 och punkt 8 mot 
 kommunstyrelsens förslag �ll beslut och finner a� kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
 kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Votering begärs och verkställs. 

 Votering 
 Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) 
 ändringsyrkande om investering i solceller röstar ja och den som vill avslå �lläggsyrkandet 
 röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäk�ge avslagit �lläggsyrkandet. 

 Voteringen u�aller enligt följande: 12 ledamöter röstar ja, 16 röstar nej, 2 avstår. Hur var och 
 en röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunfullmäk�ge har 
 därmed avslagit Anders Klerkefors (R) �lläggsyrkande om solceller. 

 Proposi�on 
 Ordföranden ställer proposi�on på Itaí Fernandez (V) ändringsyrkanden mot 
 kommunstyrelsens förslag �ll beslut och finner a� kommunfullmäk�ge beslutar i enlighet 
 med kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Ordföranden ställer däre�er proposi�on på om fullmäk�ge beslutar enligt beslutsförslag nr. 
 3-7, 9-13 och finner a� kommunfullmäk�ge beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
 förslag �ll beslut  . 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge fastställer förslag �ll reviderad dri�- och investeringsbudget 
 avseende år 2023, ekonomisk plan för åren 2024 och 2025 enligt tjänsteskrivelse 
 daterat 2022-10-26. 

 2.  Kommunfullmäk�ge fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
 kommun år 2023 enligt förslag i enligt tjänsteskrivelse daterat 2022-10-26 samt dess 
 bilagor. 

 3.  Kommunfullmäk�ge fastställer a� följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 
 god ekonomisk hushållning: 

 a.  Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärandemiljö som ger 
 barn och elever goda förutsä�ningar för a� förvärva kunskaper och ta ansvar 
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 för sin fram�da utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över 
 genomsni�et i Stockholms län. 

 b.  Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en a�rak�v arbetsgivare. 

 4.  Kommunfullmäk�ge fastställer a� följande finansiella mål är mål av betydelse för god 
 ekonomisk hushållning: 

 a.  Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en ska�esats som är konkurrenskra�ig på 
 Södertörn. 

 b.  Mål nr 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

 5.  Kommunfullmäk�ge noterar �ll protokollet a� kommunstyrelsen inte tagit ställning 
 �ll revisorernas budgetanslag för budgetperioden: 693 tkr (2023), 712 tkr (2024) och 
 738 tkr (2025). 

 6.  Mål för resultat av ska�er/bidrag ska uppgå �ll minst 1,5 procent. 

 7.  Kommunfullmäk�ge fastställer a� indikatorn för Fossilbränslefria fordon fly�as från 
 5a Hållbar miljö �ll 5b Klimatarbete och a� indikatorns mål ökas med 15 
 procentenheter, för 2023 innebär det a� minst 90 procent av personbilarna är 
 fossilbränslefria. 

 8.  Kommunfullmäk�ge fastställer a� samtliga indikatorer för mål 5b Klimatarbete ska 
 följas upp av kommunstyrelsen och a� samtliga nämnder ska följa upp indikatorn 
 Klimat - Andel enheter som källsorterar inom ramen för det övergripande målet för 
 Klimatarbete. 

 9.  Kommunfullmäk�ge fastställer utdebiteringen för år 2023 �ll 19:42 kronor per 
 ska�ekrona. 

 10.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� extra amortering av lån kan ske under planperioden 
 om likviditeten och resultatet så �llåter. 

 11.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� kommunstyrelsen under år 2023 har rä� a� omsä�a 
 lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller �ll betalning 
 under år 2023. 

 12.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� taxeförändringar för VA avseende år 2023 och 
 framåt ska omprövas under våren 2023 u�från bokslut 2022 samt SYVAB:s förslag �ll 
 nya taxehöjningar. 

 13.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� finansieringen av investeringarna sker med. 
 a.  Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 274,3 

 miljoner kronor under perioden 2023-2025. 
 b.  Upptagande av nya lån med 225 miljoner kronor under planperioden, varav 

 200 miljoner kronor under år 2023 och 116 miljoner kronor under år 2025 samt 
 en planerad amortering om 91 miljoner kronor för år 2024. 

 14.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag a� göra 
 en genomgripande verksamhetsöversyn som återrapporteras. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 Protokollsanteckning 

 Raili Nilsson (C) medges mo�vera si� yrkande a� avslå Anders Klerkefors (R) yrkande om 
 �llägg på punkt 2 och punkt 8 genom en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Samtliga nämnder 
 Ekonomikontoret 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-11-24 

 9  av  23 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 44  KS/2022:366 

 Nämndmål och kommunövergripande indikatorer på 
 klimatmål 

 I februari 2022 antogs Salems kommuns klimatmål. År 2022 följs målet upp av 
 kommunfullmäk�ge och från och med år 2023 kommer målet även följas upp av kommunens 
 nämnder med nämndsmål och indikatorer. 

 I förslag �ll indikatorer för KS och nämnderna finns både ak�viteter och kvan�ta�va 
 indikatorer. Klimatarbetet år 2023 föreslås a� följas upp av andel enheter som källsorterar 
 (följs upp av samtliga nämnder) samt i vilken omfa�ning kommunen genomfört 
 utbildningsinsatser med tema klimat (följs upp av KF och KS) med flera. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad  7 september  2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 97/2022 
 1.  Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäk�ge besluta  a� följande indikatorer kommer 
 följas upp av kommunfullmäk�ge år 2023: 

 Indikator  Indikatorvärde  Vikt 

 Hållbarhetspolicy/riktlinjer för 
 hållbarhet i upphandling tas fram 
 (Index) 

 Grönt: (2) Genomfört 
 Gult: (1) Påbörjat 
 Rö� (0) Ej påbörjat 

 20% 

 Genomföra utbildningsinsatser med 
 tema klimat (index) 

 Grönt: (2) Internt och externt 
 genomfört 
 Gult: (1) Intern  eller  extern 
 utbildning genomförd 
 Rö�: (0) ingen utbildning 
 genomförd 

 20% 

 Andel enheter som källsorterar, 
 andel i enlighet med avfallsplanen 
 (%) 

 Grönt: över 47% 
 Gult: 37-46,9% 
 Rö�: under 36,9% 

 20% 

 Andel fossilbränslefria fordon i 
 kommunorganisa�onen (%) 

 grönt: minst 90% 
 fossilbränslefria personbilar 
 gult: 80-90 % fossilbränslefria 
 personbilar 
 rö�: mindre än 80% 
 fossilbränslefria personbilar 

 20% 

 Kommunika�onsinsatser med tema 
 klimat genomförs u�från en 
 kommunika�onsplan 

 Grönt: (2)Genomfört 
 Gult: (1)Påbörjat 
 Rö�:  (0) Ej påbörjat 

 20% 
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 Ordf. sign. 
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 2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� följande indikator ska följas upp 
 av nämnder/förvaltningar: 

 Indikator  Nämnd/ förvaltning som följer 
 upp 

 Andel enheter som 
 källsorterar, andel i 
 enlighet med avfallsplanen 
 (%) 

 Samtliga nämnder 

 Hållbarhetspolicy/riktlinjer 
 för hållbarhet i 
 upphandling tas fram 
 (Index) 

 KF och KS 

 Genomföra 
 utbildningsinsatser med 
 tema klimat (Index) 

 KF och KS 

 Andel fossilbränslefria 
 fordon i 
 kommunorganisa�onen (%) 

 KF och KS 

 Kommunika�onsinsatser 
 med tema klimat 
 genomförs u�från en 
 kommunika�onsplan 

 KF och KS 

 Yrkanden 
 Anders Klerkefors (R) yrkar följande �llägg �ll ordförandens förslag �ll beslut: 

 A� kommunfullmäk�ge beslutar a� Salems kommuns organisa�on ska vara klimatneutral 
 2030. De�a ska vara vägledande för nämndernas arbete. 

 I övrigt yrkar Anders Klerkefors (R) a� kommunfullmäk�ge beslutar i enlighet med 
 kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Itaí Fernandez (V) yrkar bifall �ll Anders Klerkefors (R) �lläggsyrkande. 

 Raili Nilsson (C) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) �lläggsyrkande. 

 Proposi�on 
 Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag �ll beslut under proposi�on mot Anders 
 Klerkefors (R) �lläggsyrkande och finner a� kommunfullmäk�ge beslutar i enlighet med 
 kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Votering begärs och verkställs. 
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 Just. sign. 
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 Votering 
 Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) �lläggsyrkande 
 röstar ja och den som vill avslå �lläggsyrkandet röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäk�ge 
 avslagit �lläggsyrkandet. 

 Voteringen u�aller enligt följande: 7 ledamöter röstar ja, 23 röstar nej. Hur var och en röstat 
 framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunfullmäk�ge har därmed 
 avslagit Anders Klerkefors (R) �lläggsyrkande. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� följande indikatorer  kommer följas upp av 
 kommunfullmäk�ge år 2023: 

 Indikator  Indikatorvärde  Vikt 

 Hållbarhetspolicy/riktlinjer för 
 hållbarhet i upphandling tas fram 
 (Index) 

 Grönt: (2) Genomfört 
 Gult: (1) Påbörjat 
 Rö� (0) Ej påbörjat 

 20% 

 Genomföra utbildningsinsatser med 
 tema klimat (index) 

 Grönt: (2) Internt och externt 
 genomfört 
 Gult: (1) Intern  eller  extern 
 utbildning genomförd 
 Rö�: (0) ingen utbildning 
 genomförd 

 20% 

 Andel enheter som källsorterar, 
 andel i enlighet med avfallsplanen 
 (%) 

 Grönt: över 47% 
 Gult: 37-46,9% 
 Rö�: under 36,9% 

 20% 

 Andel fossilbränslefria fordon i 
 kommunorganisa�onen (%) 

 grönt: minst 90% 
 fossilbränslefria personbilar 
 gult: 80-90 % fossilbränslefria 
 personbilar 
 rö�: mindre än 80% 
 fossilbränslefria personbilar 

 20% 

 Kommunika�onsinsatser med tema 
 klimat genomförs u�från en 
 kommunika�onsplan 

 Grönt: (2)Genomfört 
 Gult: (1)Påbörjat 
 Rö�:  (0) Ej påbörjat 

 20% 

 2. Kommunfullmäk�ge beslutar a� följande indikator ska följas upp av 
 nämnder/förvaltningar: 

 Indikator  Nämnd/ förvaltning som följer 
 upp 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 Andel enheter som 
 källsorterar, andel i 
 enlighet med avfallsplanen 
 (%) 

 Samtliga nämnder 

 Hållbarhetspolicy/riktlinjer 
 för hållbarhet i 
 upphandling tas fram 
 (Index) 

 KF och KS 

 Genomföra 
 utbildningsinsatser med 
 tema klimat (Index) 

 KF och KS 

 Andel fossilbränslefria 
 fordon i 
 kommunorganisa�onen (%) 

 KF och KS 

 Kommunika�onsinsatser 
 med tema klimat 
 genomförs u�från en 
 kommunika�onsplan 

 KF och KS 

 Protokollsanteckning 

 Raili Nilsson (C) medges mo�vera si� yrkande a� avslå Anders Klerkefors (R) �lläggsyrkande 
 genom en protokollsanteckning som biläggs protokollet. 

 _____________________ 
 Delges: 
 Samtliga nämnder 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 13  av  23 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 45 

 Rapportering av krisledningsnämndens protokoll 

 Redovisning av krisledningsnämndens protokoll 2022-10-03. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge noterar krisledningsnämndens protokoll. 

 ______________________ 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 46  KS/2022:337 

 Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a 
 kvartalet 2022 som ej verkställts 
 Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6 f §  SoL (socialtjänstlagen),  28 f § LSS (lag om stöd och 
 service �ll vissa funk�onshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet a� rapportera 
 gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg �ll 
 personer med funk�onsnedsä�ning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

 Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde 2022-09-05 § 70 och beskrivs i 
 socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2022-08-17. 

 Kommunstyrelsen förslag �ll kommunfullmäk�ge § 87/2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge a� godkänna rapporteringen av gynnande 
 beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2022 som ej verkställts. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a 
 kvartalet 2022 som ej verkställts. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Socialnämnden 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 47  KS/2022:355 

 Taxa plan- och bygglagen 

 Bygg- och miljöenheten har �llsammans med plan- och exploateringsenheten arbetat fram en 
 ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk informa�on och kart- och 
 mä�jänster. Avgi�erna för geografisk informa�on kommer a� arbetas in i taxan, men finns 
 inte med i det här underlaget e�ersom kart- och mätverksamheten lyder under 
 kommunstyrelsen, inte bygg- och miljönämnden. 

 Arbetet har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen 
 (kommunallag 2017:725). Den innebär a� en handläggningskostnad per �mme räknas fram 
 och den genomsni�liga kostnaden för varje typ av ärende uppska�as så a� kostnaden för 
 handläggningen ska motsvara kommunens kostnader för densamma. Tidsuppska�ningar ska 
 ge kommunen ersä�ning för de �mmar som läggs ned, och en framräknad 
 handläggningskostnad per �mme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som kan 
 hänföras �ll området. 

 Kommunstyrelsen återremi�erade (KS § 123) förslag �ll ny PBL-taxa 2019-11-04. I beslutet 
 framgår det a� ”Förslaget innebär i vissa fall mycket stora avgi�shöjningar för mindre 
 åtgärder sam�digt som avgi�er för åtgärder i större fas�gheter sänks. Här måste förslaget 
 anpassas bä�re �ll den marknadssitua�on Salem befinner sig visavi omgivande kommuner. 
 Även om taxan baseras på kostnadskalkyler bör allmänhetens upplevelser av mindre åtgärder 
 i förhållande �ll åtgärder på större fas�gheter vägas in. Extrema avgi�shöjningar bör 
 undvikas.” Förslaget har tagit hänsyn �ll kommunstyrelsens beslut och anpassat taxan 
 däre�er. 

 Ärendet behandlades av bygg- och miljönämnden 2022-09-06 § 39 och beskrivs i bygg- och 
 miljöenhetens tjänsteskrivelse daterat 2022-08-10. 

 Kommunstyrelsen förslag �ll kommunfullmäk�ge § 89/2022 
 1  .  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge fastställa  ny taxa för plan- och bygglagen, 
 a� gälla från och med 1 januari 2023. 

 2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäk�ge a� uppdra åt bygg- och miljönämnden a� 
 årligen justera handläggningskostnader per �mme med av SKR framtagna Prisindex för 
 kommunal verksamhet (PVK) från och med år 2024. 

 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge a� uppdra åt bygg- och miljönämnden a� 
 årligen se över �dsuppska�ningarna för a� de ska motsvara den genomsni�liga 
 handläggnings�den för de olika ärendetyperna. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 1  .  Kommunfullmäk�ge fastställer ny taxa för plan-  och bygglagen, a� gälla från och med 1 
 januari 2023. 

 2. Kommunfullmäk�ge a� uppdra åt bygg- och miljönämnden a� årligen justera 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 handläggningskostnader per �mme med av SKR framtagna Prisindex för kommunal 
 verksamhet (PVK) från och med år 2024. 

 3. Kommunfullmäk�ge a� uppdrar åt bygg- och miljönämnden a� årligen se över 
 �dsuppska�ningarna för a� de ska motsvara den genomsni�liga handläggnings�den för de 
 olika ärendetyperna. 

 _____________________ 
 Delges: 
 Bygg- och miljönämnden 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 17  av  23 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 48  KS/2022:357 

 Raba� på bygglov för solceller under år 2023 och 2024 

 För a� s�mulera utbyggnad av solcellsanläggningar för en- och tvåbostadshus, föreslår bygg- 
 och miljönämnden en raba� på bygglovsavgi�en för installa�on av solceller, som ska gälla 
 �llsammans med den nya planerade plan- och bygglovstaxan. Raba�en föreslås vara på 50 
 procent av ordinarie handläggningsavgi� och gälla under år 2023 och år 2024. Däre�er ska en 
 utvärdering av raba�en göras av bygg- och miljöenheten och redovisas �ll bygg- och 
 miljönämnden. 

 Utanför detaljplanelagt område finns inget krav på bygglov för installa�on av solceller. Inom 
 detaljplanelagt område eller område som omfa�as av områdesbestämmelser kan bygglov 
 krävas i vissa fall, t.ex. om solcellspanelerna inte följer byggnadens/takets form utan behöver 
 monteras upprä� på ställning, om solcellspanelerna ska installeras på en byggnad eller inom 
 e� område som kommunen bedömer vara av särskilt kulturhistoriskt värde, eller om 
 solcellerna är integrerade i takmaterialet och innebär en avsevärd ändring av byggnadens 
 utseende. 

 Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde 2022-09-26 § 40 e�er 
 poli�skt ini�a�v. Tjänsteskrivelse finns ej. 

 Kommunstyrelsen förslag �ll kommunfullmäk�ge § 90/2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge a�, för a� s�mulera utbyggnad av solceller för 
 en- och tvåbostadshus, besluta om en raba� på eventuell bygglovavgi� enligt gällande 
 bygglovtaxa motsvarande 50 procent, a� gälla under år 2023 och 2024. 

 Yrkanden 
 Raili Nilsson (C), Johanna Liljedahl (L), Björn Kvist (M),  Anders Klerkefors ( R) och Itaí 
 Fernandez (V)  yrkar bifall �ll kommunstyrelsens förslag  �ll beslut. 

 Proposi�on 
 Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag �ll beslut under proposi�on och finner a� 
 kommunfullmäk�ge beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a�, för a� s�mulera utbyggnad av solceller för en- och 
 tvåbostadshus, besluta om en raba� på eventuell bygglovavgi� enligt gällande bygglovtaxa 
 motsvarande 50 procent, a� gälla under år 2023 och 2024. 

 _____________________ 

 Delges: 
 Bygg- och miljönämnden 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 49  KS/2022:345 

 Sammanträdesplan 2023 

 Kansliet har tagit fram förslag �ll sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och 
 kommunfullmäk�ge. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn �ll budget-, ram- och 
 delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-09-21. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 91/2022 
 Kommunfullmäk�ge fastställer sammanträdesdagar 2023 �ll den 16 februari, den 20 april, 
 den 15 juni, den 5 oktober, den 23 november, samt den 14 december. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge fastställer sammanträdesdagar 2023 �ll den 16 februari, den 20 april, 
 den 15 juni, den 5 oktober, den 23 november, samt den 14 december. 

 ______________________ 
 Delges 
 Samtliga nämnder 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 50  KS/2022:347 

 Avfallstaxa 2023 

 Salems kommun har få� avfallstaxa 2023 för beslut. I årets förslag har miljöstyrningen och 
 självkostnadsprincipen per tjänst varit i fokus för a� skapa goda förutsä�ningar för 
 kommande omställning av verksamheten. Salems kommun har förståelse för den 
 transformering av processen av avfallstaxan som sker nu men önskar få underlag �digare vid 
 kommande revideringar av avfallstaxan. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 95/2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� godkänna förslag �ll Avfallstaxa 
 2023. 

 Kommunfullmäk�ge beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� godkänna förslag �ll Avfallstaxa 2023. 

 __________________ 
 Delges: 
 SRV Återvinning 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 51  KS/2022:193 

 Antagande - Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur 

 Rapport utbyggnad av laddinfrastruktur har under sommaren varit på remiss (16 juni - 16 
 september). Under remissperioden har rapporten funnits a� läsa i anslutning �ll Salems 
 bibliotek, på hemsidan och informa�on fanns på Salemsdagen den 27 augus�. Under 
 remissperioden inkom 13 y�randen varav sex av dessa var utan erinran. Förvaltningen har nu 
 sammanställt de inkomna y�randena och redogjort för förändringarna y�randena le� �ll. 
 Förvaltningen har också uppdaterat rapporten u�från exempelvis ny lags��ning som 
 möjliggör för inkoppling av publik laddinfrastruktur på befintligt belysningsnät. 

 Rapporten är e� kunskapsunderlag som tydliggör vilken roll en kommun har när 
 laddinfrastruktur etableras och ger också olika exempel på vad för åtgärder en kommun kan 
 göra för a� underlä�a etablering av laddinfrastruktur. I rapporten finns också förslag på 
 platser där etablering av publik laddinfrastruktur kan vara lämpligt. 

 Rapporten behöver nu fördjupas med en mer konkret modell för Salems kommun för a� 
 förtydliga process i (�ll exempel) de fall där privata aktörer vill bygga ut laddinfrastruktur på 
 allmän platsmark. Förvaltningens förslag är därmed a� �llskapa en förvaltningsövergripande 
 projektgrupp som �llsammans arbetar fram en mer konkret handlingsplan för etablering och 
 förtydligar ansvarsfördelning mellan olika parter. Fortsa� arbete bör också samsynkas med 
 Södertörnsgemensamma projekt om laddinfrastruktur samt kapacitet i elnätet. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 96/2022 
 1.  Kommunstyrelsens föreslås kommunfullmäk�ge besluta  a� anta Rapport - utbyggnad av 
 laddinfrastruktur. 

 2. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� en intern handlingsplan för 
 etablering av laddinfrastruktur i Salems kommun tas fram. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta Rapport - utbyggnad  av laddinfrastruktur. 
 2. Kommunfullmäk�ge beslutar a� en intern handlingsplan för etablering av laddinfrastruktur 
 i Salems kommun tas fram. 

 ______________________ 
 Delges: 
 KSTU/miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 52  KS/2022:391 

 Ny� avtal med Rönninge Salem Fotboll om dri� av 
 kommunens bollplaner 

 Kultur- och fri�dsnämnden och kultur- och fri�dsförvaltningen har diskuterat fram e� 
 förslag �ll ny� avtal med Rönninge Salem Fotboll (RSF). Avtalet löper på fyra år, 2+1+1 
 år, och sträcker sig �den 2023-01-01 - 2026-12-31, med möjlighet �ll uppsägning e�er 
 två år. Avtalet avser skötsel, dri� och underhåll av Salemsvallen, Berga Bollplan samt 
 Prästboda bollplan. 

 Ärendet behandlades på kultur och fri�dsnämndens sammanträde den 13 oktober 
 och beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och fri�dsförvaltningen daterat den 19 
 september 2022. 

 Kommunstyrelsen förslag �ll kommunfullmäk�ge § 99/2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge a� anta förslag �ll dri�avtal för kommunens 
 bollplaner med Rönninge Salem Fotboll a� gälla 2023-01-01 - 2026-12-31  . 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta förslag �ll dri�avtal för kommunens bollplaner med 
 Rönninge Salem Fotboll a� gälla 2023-01-01 - 2026-12-31  . 

 ______________________ 
 Delges: 
 Kultur- och fri�dsnämnden 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 53  KS/2022:78 

 Avsägelser och fyllnadsval 

 Avsägelser 
 Maria Zi�ng Nilsson (-), 1:e vice ordförande i socialnämnden samt gruppledare, 1.e vice 
 ordförande i socialnämndens utsko�, ledamot i näringslivskommi�én, ersä�are i 
 kommunstyrelsen. 

 Fyllnadsval 
 Andreas Lundvall (M), 1:e vice ordförande i kommunfullmäk�ge. 
 Anna Helena Brandt (C), 1:e vice ordförande i socialnämnden och 1:e vice ordförande i 
 socialnämndens utsko�. 
 Wictoria Berglund (C), ersä�are i kommunstyrelsen. 
 Pensionärsrådet, ersä�are 
 Monica Kärrström, ersä�are i Pensionärsrådet för PRO-Salem Rönninge. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 1  .  Kommunfullmäk�ge beviljar Maria Zi�ng Nilssons  (-) avsägelser. 
 2  .  Kommunfullmäk�ge väljer Andreas Lundvall �ll  1:e vice ordförande i kommunfullmäk�ge  . 
 3  .  Kommunfullmäk�ge väljer  Anna Helena Brandt (C)  �ll  1:e vice ordförande i socialnämnden 
 och 1:e vice ordförande i socialnämndens utsko�. 
 4  .  Kommunfullmäk�ge väljer Wictoria Berglund (C)  �ll ersä�are i kommunstyrelsen. 
 5. Kommunfullmäk�ge väljer Monica Kärrström �ll ersä�are i Pensionärsrådet för PRO-Salem 
 Rönninge. 
 _____________________ 
 Delges: 
 Lön 
 Socialnämnden 
 Kommunstyrelsen 
 Pensionärsrådet 
 Näringslivskommi�én 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 54 

 Inkomna mo�oner, interpella�oner och frågor 

 Inga mo�oner, interpella�oner eller frågor har inkommit �ll dagens sammanträde. 

 ______________________ 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 


