
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-12-08 

 1  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 Plats och �d:  Stora Murgrönan, Salems centrum, torsdagen den 8 december 2022 kl. 
 19:00-20:05 

 Beslutande:  Se bilagd upprops- och voteringslista 

 Övriga deltagande:  Kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, 
 förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Chris�na Lood, 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:  Pernilla Schubert (KD), Sanna Jansson Wiberg (V) 

 Justeringens 
 plats och �d:  Kansliet, onsdagen den 14 december 2022 kl 13:00 

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

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

 Justerande       …………………………  ………………………… 
 Pernilla Schubert (KD)                             Sanna Jansson-Wiberg (V) 

 Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har �llkännagivits genom anslag. 

 Organ:  Kommunfullmäk�ge 
 Sammanträdes- 
 datum:  2012-12-08 

 Datum för anslagets 
 uppsä�ande:  2012-12-15 

 Överklagande �den går ut:  2023-01-05 

 Datum för anslagets 
 nedtagande: 

 2019-01-06 

 Förvaringsplats 
 för protokollet: 

 Kansliet 

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

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 Innehållsförteckning 

 § 55  Val av revisorer 

 § 56  Val av kommunstyrelse, kommunalråd och opposi�onsråd 

 § 57  Val av krisledningsnämnd 

 § 58  Val av barn- och utbildningsnämnd 

 § 59  Val av bygg- och miljönämnden 

 § 60 

 § 61 

 Val av kultur- och fri�dsnämnden 

 Val av teknisk nämnd 

 § 62  Val av socialnämnden 

 § 63  Val av valnämnden 

 § 64  Val av ledamot och ersä�are �ll Södertörns överförmyndarnämnd 

 § 65  Val av utsko�et för nämndorganisa�on 

 § 66  Val av kommunala rådet för funk�onshinderfrågor 

 § 67  Val av pensionärsrådet 

 § 68  Val av näringslivskommi�é 

 § 69  Val av ledamot och ersä�are �ll styrelsen samt revisorsersä�are �ll Sydvästra 
 Stockholmsregionens VA-ak�ebolag (Syvab) 

 § 70  Val av ledamot och ersä�are �ll förbundsdirek�onen samt lekmannarevisor �ll 
 Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) 

 § 71  Val av ledamot och ersä�are �ll styrelsen för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka 
 Salem 

 § 72  Val av ledamot och ersä�are �ll styrelsen samt revisorssuppleant �ll SRV återvinning AB 

 § 73  Val av två adjungerade �ll Södertörns �ärrvärme AB 

 § 74  Val av två adjungerade �ll Salems Ishallsak�ebolag AB 

 § 75  Val av två adjungerade �ll Salems Tenniscenter AB 

 § 76  Val �ll Mälardalsrådet 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 § 77  Val �ll förbundsmöte för Storsthlm 

 § 78  Val av Östra Sveriges lu�vårdsförbund 

 § 79  Val av gode män enligt fas�ghetsbildningslagen 

 § 80  Val av Mälarens va�envårdsförbund 

 § 81  Val �ll lönenämnd 

 § 82  Inträdesordning för kommunstyrelsen och nämnderna 

 § 83 

 § 84 

 Val av gruppledare 

 Revidering av kommunens finanspolicy 

 § 85 

 § 86 

 § 87 

 § 88 

 § 89 

 § 90 

 § 91 

 § 92 

 § 93 

 § 94 

 § 95 

 § 96 

 § 97 

 § 98 

 § 99 

 Revidering riktlinje Näringslivskommi�én 

 Begäran om utökat borgensåtagande 

 Policy för förvaltning av medel avsa�a för pensionsförpliktelser för Salems kommun 

 Reviderad äldreplan 2022-2027 

 Namnbyte för Salems pensionärsråd 

 Ny geografisk informa�on och kart- och mä�jänster 

 Svar på Interpella�on - Cykelgaraget vid Rönninge torg, väckt av Anders Klerkefors (R) 

 Svar på mo�on - Möjligheten a� anlägga nya hundrastgårdar, väckt av Markus von 
 Wowern Lindgren (R) 

 Svar på mo�on: Hundar och papperskorgar, väckt av Anders Klerkefors (R) 

 Balans över obesvarade mo�oner och verkställighet av kommunfullmäk�ges beslut 

 Regelverk för poli�ska sekreterare 

 Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av kommunstyrelsens och bygg- och 
 miljönämndens reglementen 

 Arvode �ll tekniska nämnden samt a� januari 2023 blir basmånad för justering av 
 årsarvoden 

 Avsägelser och fyllnadsval 

 Interpella�oner, mo�oner och frågor 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 KF § 55 

 Val av revisorer 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1. Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 
 välja följande ledamöter �ll revisionen: 

 Ledamöter 
 Björn Henriksson (S) 
 Bo Selander (M) 
 Göran Tjulin (R) 
 Anki Bosander (C) 
 Åke Fredriksson (S) 
 Bo Eriksson (L) 
 Noomi Arvas Liljefors (S) 

 2. Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Björn Henriksson (S) �ll ordförande och Bo Selander 
 (M) �ll vice ordförande. 

 ______________________ 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 KF § 56 

 Val av kommunstyrelse, kommunalråd och opposi�onsråd 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2026 välja följande ledamöter och ersä�are �ll kommunstyrelsen: 

 Ledamöter 
 Rickard Livén (M) 
 Elisabeth Bovin Exner (M) 
 Björn Odelius (M) 
 Erik Glimvik (M) 
 Raili Nilsson (C) 
 Johanna Liljedahl (L) 
 Arne Närström (S) 
 Andreas Dahl (S) 
 Berit Heidenfors (S) 
 Anders Klerkefors (R) 
 Chris�an Isaksson (SD) 

 Ersä�are 
 Stefan Almå (M) 
 Farzana Khan (M) 
 Wictoria Berglund (C) 
 Pernilla Schubert (KD) 
 Annika Jennersjö (KD) 
 Åsa Dahl (L) 
 Leutrim Kadriu (S) 
 Lisa Källberg Vi�kko (S) 
 Kjell Häggkvist (S) 
 Mats Ni�ve (R) 
 Markus Andersson (SD) 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja �ll Rickard Livén (M) �ll ordförande, Raili 
 Nilsson (C) �ll förste vice ordförande och Arne Närström (S) �ll andre vice ordförande. 

 3.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja som Rickard Livén (M) som kommunalråd på 
 hel�d samt Arne Närström (S) som opposi�onsråd motsvarande 50 procent av hel�d. 

 ______________________ 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 57 

 Val av krisledningsnämnd 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2026 välja följande ledamöter och ersä�are �ll krisledningsnämnden: 

 Ledamöter 
 Rickard Livén (M) 
 Arne Närström (S) 
 Raili Nilsson (C) 

 Ersä�are 
 Johanna Liljedahl (L) 
 Andreas Dahl (S) 
 Pernilla Schubert (KD) 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja �ll Rickard Livén (M) �ll ordförande, Arne 
 Närström (S) �ll förste vice ordförande och Raili Nilsson (C) �ll andre vice ordförande. 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 

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

 KF § 58 

 Val av barn- och utbildningsnämnd 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande ledamöter och ersä�are �ll barn- och utbildningsnämnden: 

 Ledamöter 
 Björn Odelius (M) 
 Gun Andersson (M) 
 Sonia Olsson (M) 
 Åsa Dahl (L) 
 Anna Hammar (C) 
 Pernilla Schubert (KD) 
 Katarina Larsson (S) 
 Kjell Häggqvist (S) 
 Tommy Eklund (S) 
 Pablo Canales (R) 
 Peter Isaksson (SD) 

 Ersä�are 
 Ulf Malmström (M) 
 Maria Horvath (M) 
 Maria Pantzar König (M) 
 Mauno Simonen (M) 
 Marlene Ackland (L) 
 Mar�n Lange (S) 
 Emma Sörensen Stråle (S) 
 Chris�na Lindgren (S) 
 Maria Trap (R) 
 Joakim Sivegård (SD) 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Björn Odelius (M) �ll ordförande, Åsa Dahl (L) 
 �ll förste vice ordförande och Katarina Larsson (S) �ll andre vice ordförande. 

 3.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� bordlägga valet av ersä�are (C). 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-12-08 

 8  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 59 

 Val av bygg- och miljönämnden 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande ledamöter och ersä�are �ll bygg- och miljönämnden: 

 Ledamöter 
 Björn Kvist (M) 
 Stefan Almå (M) 
 Johanna Liljedahl (L) 
 Raili Nilsson (C) 
 Anders Klerkefors (R) 
 Lisa Källberg Vi�kko (S) 
 Kari Kurkisou (S) 

 Ersä�are 
 Jasmina Kosevic (M) 
 Mårten Landström (L) 
 Torbjörn Ollas (C) 
 Torbjörn Schubert (KD) 
 Chris�an Guldberg (R) 
 Ammi Lange (S) 
 Ray Olsson (S) 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Björn Kvist (M) �ll ordförande, Johanna 
 Liljedahl (L) �ll förste vice ordförande och Anders Klerkefors (R) �ll andre vice 
 ordförande. 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 
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 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 60 

 Val av kultur- och fri�dsnämnden 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1. Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 
 välja följande ledamöter och ersä�are �ll kultur- och fri�dsnämnden: 

 Ledamöter 
 Andreas Lundvall (M) 
 Sead Kosevic (M) 
 NIno Garis (L) 
 Björn Wivallius (S) 
 Anna Brandt (C) 
 Maria Eklund (S) 
 Michael Lindahl (R) 

 Ersä�are 
 Solweig Byfeldt M) 
 Nina Gran Lindgren (L) 
 Leif Ståhl (C) 
 Jonathan Gomez (KD) 
 Björn Adelly (S) 
 Mats Gustafsson (S) 
 Elisabeth Säfström (R) 

 2. Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Andreas Lundvall (M) �ll ordförande, Ninos Garis (L) 
 �ll förste vice ordförande och Björn Wivallius (S) �ll andre vice ordförande. 

 _____________________ 
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 Ordf. sign. 
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 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 61 

 Val av teknisk nämnd 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande ledamöter och ersä�are �ll tekniska nämnden: 

 Ledamöter 
 Rickard Livén (M) 
 Björn Kvist (M) 
 Stefan Almå (M) 
 Raili Nilsson (C) 
 Johanna Liljedahl (L) 
 Leutrim Kadriu (S) 
 Arne Närström (S) 
 Mats Ni�ve (R) 
 Joakim Sivegård (SD) 

 Ersä�are 
 Jasmina Kosevic (M) 
 Delmon Haffo (M) 
 Wictoria Berglund (C) 
 Torbjörn Schubert (KD) 
 Mårten Landström (L) 
 Tommy Eklund (S) 
 Kjell Häggkvist (S) 
 Lena Biörnstad (R) 
 Markus Andersson (SD) 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Rickard Livén (M) �ll ordförande, Raili Nilsson 
 (C) �ll förste vice ordförande och Leutrim Kadriu (S) �ll andre vice ordförande. 

 ______________________ 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 KF § 62 

 Val av socialnämnden 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande ledamöter och ersä�are �ll socialnämnden: 

 Ledamöter 
 Elisabeth Bovin Exner (M) 
 Farzana Khan (M) 
 Delmon Haffo (M) 
 Anna-Helena Brandt (C) 
 Marlene Ackland (L) 
 Andreas Dahl (S) 
 Berit Heidenfors (S) 
 Agneta Sundkvist (S) 
 Chris�an Isaksson (SD) 

 Ersä�are 
 Ilse Forsberg (M) 
 Mauno Simonen (M) 
 Birgi�a Hafström (C) 
 Romero Cruz Polanco (KD) 
 Carina Kandell (L) 
 Björn Addely (S) 
 Josefin Icho (S) 
 Birgi�a Rönnblad (S) 
 Peter Isaksson (SD) 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Elisabeth Bovin Exner (M) �ll ordförande, 
 Anna-Helena Brandt (C) �ll förste vice ordförande och Andreas Dahl (S) �ll andre vice 
 ordförande. 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-12-08 

 12  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 63 

 Val av valnämnden 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� valnämnden ska ha 7 ledamöter och lika många 
 ersä�are. 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande ledamöter och ersä�are �ll valnämnden: 

 Ledamöter 
 Ulf Malmström (M) 
 Sead Kosevic (M) 
 Berith Eriksson (L) 
 Bo Johansson (KD) 
 Ray Olsson (S) 
 Kjell Häggkvist (S) 
 Anne Henningsson (R) 

 Ersä�are 
 Farzana Khan (M) 
 Ninos Garis (L) 
 Anna Brandt (C) 
 Birgi�a Rönnblad (S) 
 Lena Biörnstad (R) 
 Chris�an Isaksson (SD) 
 Daniel Hansson (V) 

 3.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Ulf Malmström (M) �ll ordförande, Berith 
 Eriksson (L) �ll förste vice ordförande och Ray Olsson (S) �ll andre vice ordförande. 

 ______________________ 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 64 

 Val av ledamot och ersä�are �ll Södertörns 
 överförmyndarnämnd 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 välja 
 Yvonne Berglund (C) �ll ledamot/ordförande och Agneta Sundkvist (S) �ll ersä�are i 
 Södertörns överförmyndarnämnden. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Södertörns överförmyndarnämnd 
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 Ordf. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 65 

 Val av utsko�et för nämndorganisa�on 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� utsko�et för nämndorganisa�on ska ha 7 ledamöter 
 och lika många ersä�are. 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande ledamöter och ersä�are �ll utsko�et för nämndorganisa�on: 

 Ledamöter 
 Olle Glimvik (M) 
 Delmon Haffo (M) 
 Raili Nilsson (C) 
 Åsa Dahl (L) 
 Leutrim Kadriu (S) 
 Andreas Dahl (S) 
 Lena Biörnstad (R) 

 Ersä�are 
 Andreas Lundvall (M) 
 Wictoria Berglund (C) 
 Pernilla Schubert (KD) 
 Berit Heidenfors (S) 
 Arne Närström (S) 
 Chris�an Isaksson (SD) 
 Itaí Fernandéz (V) 

 3.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Olle Glimvik (M) �ll ordförande, Raili Nilsson (C) 
 �ll förste vice ordförande och Leutrim Kadriu (S) �ll andre vice ordförande. 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 

 …………… 
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 15  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 66 

 Val av kommunala rådet för funk�onshinderfrågor 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande representanter �ll kommunala rådet för funk�onshinderfrågor: 

 För kommunen 
 Ilse Forsberg (M) 
 Birgi�a Rönnblad (S) 
 Birgi�a Hafström (C) 

 Hörselskadades förening i Botkyrka-Salem 
 Yvonne Jangebring 

 Synskadades Riksförbund Botkyrka Salem 
 Margareta Häll Assarsson 

 FUB Botkyrka Salem 
 Caismari Nord 

 Strokeföreningen Botkyrka Salem 
 Iréne Eriksson Reinius 

 Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka-Salem 
 Kommunfullmäk�ge bordlägger valet av representant från 
 Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka-Salem. 

 Neuroföreningen Huddinge Botkyrka Salem 
 Pia Torstensson 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Margareta Häll Assarsson �ll ordförande och 
 Birgi�a Hafström (C) �ll vice ordförande. 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 
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 Just. sign. 
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 16  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 67 

 Val av pensionärsrådet 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande representanter �ll pensionärsrådet: 

 Ledamöter 
 Kommunala representanter 
 Ilse Forsberg (M) 
 Birgi�a Rönnblad (S) 
 Anna-Helena Brandt (C) 

 PRO Rönninge Pensionärsförening 
 Ewa Lundholm 
 Monica Kärrström 

 SPF Salem 
 Irene Beckman 
 Anita Eininger 

 SKPF 
 Cecilia Carlén 

 Ersä�are 
 PRO Rönninge Pensionärsförening 
 Inger Ahlzèn 

 SPS Salem 
 Per-Olov Lindberg 

 SKPF 
 Barbro Grenehed 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� välja Ilse Forsberg (M) �ll ordförande samt a� 
 bordlägga valet av vice ordförande. 

 ______________________ 
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 17  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 68 

 Val av näringslivskommi�é 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2024 välja följande representanter �ll näringslivskommi�én: 

 För kommunen - ledamöter 
 Stefan Almå (M) 
 Arne Närström (S) 
 Mårten Landström (L) 

 Från näringslivet - ledamöter 
 Salemsföretagarna 
 Marlene Ackland 

 Botkyrka-Salemsföretagarna 
 Josef Elias 

 Vakant organisa�on 

 För kommunen - ersä�are 
 Rickard Livén (M) 
 Andreas Dahl (S) 
 Wictoria Berglund (C) 

 Från näringslivet - ersä�are 
 Salemsföretagarna 
 Carina Kandell 

 Botkyrka-Salemsföretagarna 
 Anders Eriksson 

 Vakant organisa�on 

 2.  Kommunfullmäk�ge väljer Stefan Almå (M) som ordförande. 

 ______________________ 
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 18  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 69 

 Val av ledamot och ersä�are �ll styrelsen samt 
 revisor/revisorsersä�are �ll Sydvästra Stockholmsregionens 
 VA-ak�ebolag (Syvab) 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 välja följande 
 �ll Sydvästra Stockholmsregionens VA-ak�ebolag: 

 Ledamot 
 Lennart Kalderén (M) 

 Ersä�are 
 Arne Närström (S) 

 Revisor/revisorsersä�are 
 Elisabeth Jacobs (M) 

 ______________________ 
 Delges: 
 Syvab 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 19  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 70 

 Val av ledamot och ersä�are �ll förbundsdirek�onen samt 
 lekmannarevisor �ll Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 välja 
 följande �ll Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff): 

 Ledamot 
 Andreas Lundvall (M) 

 Ersä�are 
 Arne Närström (S) 

 Revisor 
 Elisabeth Jacobs (M) 

 __________________ 
 Delges: 
 Södertörns brandförsvarsförbund 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 20  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 71 

 Val av ledamot och ersä�are �ll styrelsen för 
 Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 välja 
 Gun Andersson (M) �ll ledamot och Berit Heidenfors (S) �ll ersä�are �ll 
 Samordningsförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Samordningsförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 21  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 72 

 Val av ledamot och ersä�are �ll styrelsen samt 
 revisorssuppleant �ll SRV återvinning AB 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� år 2023 - 2027 nominera följande �ll SRV återvinning AB: 

 Ledamot 
 Olle Glimvik (M) 

 Ersä�are 
 Tommy Eklund 

 Revisorsersä�are 
 Elisabeth Jacobs (M) 

 ______________________ 
 Delges: 
 SRV återvinning AB 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 22  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 73 

 Val av två adjungerade �ll Södertörns �ärrvärme AB 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 välja 
 följande �ll adjungerade i Södertörns �ärrvärme AB: Bo Selander (M) och Åke Fredriksson (S). 

 ______________________ 
 Delges: 
 Södertörns �ärrvärme AB 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 23  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 74 

 Val av två adjungerade �ll Salems Ishallsak�ebolag AB 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 välja 
 följande �ll adjungerade i Salems Ishallsak�ebolag AB: Carina Kandell (L) och Björn Adelly (S). 

 ______________________ 
 Delges: 
 Salems Ishallsak�vebolag AB 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 24  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 75 

 Val av två adjungerade �ll Salems Tenniscenter AB 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 välja 
 �ll adjungerade i Rönninge Tenniscenter AB: Leif Ståhl (C) och tjänsteperson Siv Jönsson 
 Westerlund. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Salems Tenniscenter AB 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 25  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 76 

 Val �ll Mälardalsrådet 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 2023 - 2027 välja följande som 
 ledamöter och ersä�are i Mälardalsrådet: 

 Ledamot 
 Rickard Livén (M) 
 Arne Närström (S) 

 Ersä�are 
 Raili Nilsson (C) 
 Andreas Dahl (S) 

 ______________________ 
 Delges: 
 Mälardalsrådet 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 26  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 77 

 Val �ll förbundsmöte för Storsthlm 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 välja 
 Rickard Livén (M) som ombud �ll förbundsmöte för Storsthlm och Arne Närström (S) som 
 ersä�are. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Storsthlm 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 27  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 78 

 Val av Östra Sveriges lu�vårdsförbund 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 välja 
 Sead Kosevic (M) �ll stämmoombud samt Anders Klerkefors (R) �ll ersä�are för ombud. 

 _____________________ 
 Delges: 
 Östra Sveriges lu�vårdsförbund 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 28  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 79 

 Val av gode män enligt fas�ghetsbildningslagen 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2026 välja Bo Selander (M) och Åke Fredriksson (S) som gode män för jordbruks- och 
 skogsbruksfrågor. 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 
 2026 välja Bo Selander (M) och Åke Fredriksson (S) som gode män för 
 tätortsförhållanden. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Lantmäteriet 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 29  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 80 

 Val av Mälarens va�envårdsförbund 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 
 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 välja 
 välja Farzana Khan (M) �ll stämmoombud samt Anders Klerkefors (R) �ll ersä�are för ombud. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Mälarens va�envårdsförbund 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 30  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 81 

 Val �ll lönenämnd 

 Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

 Ordföranden ställer förslaget under proposi�on och finner a� kommunfullmäk�ge fa�ar 

 beslut i enlighet med det. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar a� för mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2024 välja 

 Marlene Ackland (L) �ll ledamot samt Arne Närström (S) �ll ersä�are i lönenämnden  . 

 _____________________ 
 Delges: 
 Lönenämnden 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 31  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 82 

 Inträdesordning för kommunstyrelsen och nämnderna 

 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäk�ge bestämma i vilken ordning ersä�are ska 
 tjänstgöra. 

 Ersä�are i styrelse och nämnder inkallas så a� ersä�are, som �llhör samma poli�ska par� 
 som den icke tjänstgörande ordinarie ledamoten, inträder i den ordning som de är upptagna i 
 fullmäk�ges protokoll. 

 I övrigt inträder ersä�are från andra par�er i den ordning ersä�arna är upptagna i 
 fullmäk�ges protokoll, enligt nedanstående par�ordning. 

 För par�er som inte har ange� en inträdesordning inträder ersä�are för andra par�er i den 
 ordning de är upptagna i fullmäk�ges protokoll, oavse� par�beteckning. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge beslutar om följande inträdesordning för kommunstyrelsen och 
 nämnder: 

 För ledamot från:  Inträder ledamot från: 

 M  M, KD, L, C, S, R, SD, V 

 L  L, C, M, KD, S, R 

 C  C, L, M, KD, S, R, V 

 KD  KD, M, L, C, SD, R, S, V 

 S  S, R, V, L, C, M 

 R  R, S, C, L, KD, M, V, SD 

 SD  SD, R, KD, L, M, S, V, C 

 V  V, S, R, C, L, M, KD 

 ______________________ 
 Delges: 
 Samtliga nämnder 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 KF § 83 

 Anmälan av gruppledare i nämnder 

 De i fullmäk�ge representerade par�erna äger rä� a� bland sina fullmäk�geledamöter utse 
 en gruppledare. För gruppledarskapet utgår särskilt arvode. För a� arvode ska utbetalas �ll 
 rä� person bör par�ernas anmälan om vilken gruppledare man utse� noteras �ll fullmäk�ges 
 protokoll. Kommunalrådet och opposi�onsrådet förutsä�s vara gruppledare för sina 
 respek�ve par�er i kommunstyrelsen. Även ordförande i respek�ve nämnd förutsä�s vara 
 gruppledare i den nämnden för si� par� och har inte rä� �ll gruppledararvode. I 
 gruppledararvodet ingår a� företräda si� par� inom nämnden men också a� ha kontakter 
 inom det egna par�et. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 

 Kommunfullmäk�ge noterar �ll protokollet a� följande gruppledare anmälts av par�erna: 

 Kommunstyrelsen 
 Raili Nilsson (C) 
 Johanna Liljedahl (L) 
 Anders Klerkefors (R) 
 Chris�an Isaksson (SD) 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 Åsa Dahl (L) 
 Anna Hammar (C) 
 Pernilla Schubert (KD) 
 Katarina Larsson (S) 
 Pablo Cañales (R) 
 Peter Isaksson (SD) 

 Bygg- och miljönämnden 
 Johanna Liljedahl (L) 
 Raili Nilsson (C) 
 Anders Klerkefors (R) 
 Lisa Källberg Vi�kko (S) 

 Kultur- och fri�dsnämnden 
 Ninos Garis (L) 
 Anna Brandt (C) 
 Björn Wivallius (S) 
 Michael Lindahl (R) 

 Socialnämnden 
 Anna-Helena Brandt (C) 
 Marlene Ackland (L) 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 33  av  50 

 Kommunfullmäk�ge 

 Andreas Dahl (S) 
 Chris�an Isaksson (SD) 

 Tekniska nämnden 
 Raili Nilsson (C) 
 Johanna Liljedahl (L) 
 Leutrim Kadriu (S) 
 Mats Ni�ve (R) 
 Joakim Sivegård (SD) 

 Valnämnden 
 Berith Eriksson (L) 
 Bo Johansson (KD) 
 Ray Olsson (S) 
 Anne Henningsson (R) 

 ______________________ 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 KF § 84  KS/2022:362 

 Revidering av kommunens Finanspolicy 

 Finanspolicyn utgör e� övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom 
 kommunen/kommunkoncernen. Enligt  Finanspolicyn  och  Finansiella riktlinjer  ska 
 dokumenten löpande ses över och revideras vid behov. Senaste revideringen av finanspolicyn 
 gjordes per 12 augus� 2010. 

 Ekonomikontoret anser a� det finns det e� behov �ll revidering för a� förnya och förbä�ra 
 styrningen inom området. De förändringar som föreslås är främst organisatoriska och 
 strukturella för a� anpassa policyn �ll e� övergripande styrdokument. Nuvarande 
 finanspolicy är en blandning av e� övergripande styrdokument och e� opera�onellt 
 styrdokument. Dagens policy saknar några vik�ga delar som �ll exempel strukturell 
 riskhantering för a� balansera ränterisker och räntekostnader. Det finns även behov a� 
 arbeta u�från en genomarbetad kapitalbindningsstruktur för a� förstärka förutsägbarhet och 
 likviditetsplanering. 

 Med anledning av de�a har ekonomienheten �llsammans med Söderberg & Partners 
 utarbetat e� förslag �ll en ny finanspolicy. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsens beslut �ll kommunfullmäk�ge § 103/2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� anta reviderad finanspolicy för 
 Salems kommun enligt förslag från kommunstyrelsens ekonomienhet. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta reviderad finanspolicy för Salems kommun enligt förslag 
 från kommunstyrelsens ekonomienhet. 

 _____________________ 
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 Ordf. sign. 
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 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 85  KS 2022:277 

 Revidering av riktlinje för näringslivskommi�én 

 Kommunstyrelseförvaltningen har få� i uppdrag a� revidera riktlinjen för Salems kommuns 
 näringslivskommi�é. 

 Riktlinjen antogs den 8 februari 2000 och reviderades senast den 16 juni 2005. Med 
 beaktande av �den sedan den senaste revideringen har kommi�én kommit fram �ll a� 
 riktlinjen i sin helhet ska skrivas om. 

 Uppdraget omfa�ar en allmän översyn både innehållsmässigt och språkligt. Sedan det 
 nuvarande riktlinjen antogs år 2000 har vi bland annat få� en ny kommunallag och 
 förvaltningslag. 

 Arbetet med riktlinjerna har ske� i samverkan med representanter för näringslivskommi�én. 
 Det reviderade förslaget ligger i linje med  övriga kommi�éers riktlinjer. Ändringar som har 
 föreslagit har övervägts i förhållande �ll enhetligheten, �llgängligheten och tydligheten. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 105/2022 
 1.  Kommunstyrelsen föreslår fullmäk�ge besluta a� anta det reviderade förslaget för 

 riktlinje för näringslivskommi�én  ,  a� gälla från  och med den 1 januari 2023. 
 2.  Kommunstyrelsen föreslår fullmäk�ge a� näringsivskommi�éns riktlinje antaget av 

 kommunfullmäk�ge den 8 februari 2000 upphävs per den 31 december 2022. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta det reviderade förslaget för riktlinje för 

 näringslivskommi�én  ,  a� gälla från och med den 1  januari 2023. 
 2.  Fullmäk�ge a� näringsivskommi�éns riktlinje antaget av kommunfullmäk�ge den 8 

 februari 2000 upphävs per den 31 december 2022. 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 
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 Just. sign. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 86  KS/2022:417 

 Begäran om utökat borgensåtagande - SYVAB 

 Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Telge AB äger �llsammans med 
 Stockholm Va�en AB samtliga ak�er i SYVAB. 

 SYVAB har i en skrivelse �ll ägarkommunerna begärt a� kommunerna ska, �llsammans, 
 y�erligare teckna borgen för e� lån på totalt 745 miljoner kronor, alltså en utökning från 
 dagens 1 654,7 miljoner kronor �ll 2 399,7 miljoner kronor. 

 Bakgrunden är a� bolaget står inför stora investeringar. Den totala investeringen beräknas på 
 2014 års kostnadsnivå �ll någonstans mellan 1,2 �ll 1,5 Mdr. Denna investering i huvudsak 
 föreslagits finansieras genom lån med kommunal borgen, vilket medförde a� bolaget kommit 
 a� hemställa om borgensåtaganden u�från 2014 års kostnadsnivå. 

 I steg 1 som genomfördes år 2018 var borgenstäckningen baserad u�från grundinvestering 
 med 1 181 mnkr (2014 års kostnadsnivå). Upplåningen har däre�er ske� successivt, under 
 projektets utveckling. 

 I steg 2 startade projektet från år 2020 och pågår �ll 2027. I de�a steg kommer de 
 marknadsmässiga u�allet kräva komple�erande upplåning och borgens- täckning. I e� så 
 långt projekt finns osäkerhet i infla�onstakt, räntenivåer och upphandlingsu�all. Utöver 
 infla�onstakt ser bolaget ökade kostnader på enskilda poster som stål, maskindelar, 
 elektronik, transporter och arbetskostnader. U�från nuvarande kunskap görs SYVAB en 
 uppräkning av borgen med 25 % (sammanlagt utökning 745 miljoner kronor) men upplåning 
 sker bara e�er verkligt behov. 

 Ekonomienheten föreslår a� kommunen ska medge borgen för det aktuella lånet. Av utökade 
 lånet på 745 miljoner kronor skulle Salems borgensandel uppgå �ll 37,25 miljoner kronor. 
 Den riskbedömning som gjorts visar på a� de�a åtagande är förknippad med en låg risk för 
 kommunen e�ersom bolagets kostnader indirekt finansieras genom kommunernas va�en- 
 och avloppsavgi�er och får kostnadstäckning från kommunerna. 

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll fullmäk�ge § 110 /2022 
 Kommunfullmäk�ge beslutar, a� såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra 
 Stockholmsregionens VA-verksak�ebolags (SYVAB) låneförpliktelser upp �ll e� totalt högsta 
 lånebelopp om 133,25 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det innebär 
 en utökning av borgensåtagandet med 37,25 miljoner kronor från dagens 96 miljoner kronor. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar, a� såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra 
 Stockholmsregionens VA-verksak�ebolags (SYVAB) låneförpliktelser upp �ll e� totalt högsta 
 lånebelopp om 133,25 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det innebär 
 en utökning av borgensåtagandet med 37,25 miljoner kronor från dagens 96 miljoner kronor. 
 ______________________ 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 KF § 87  KS/ 2022:361 

 Policy för förvaltning av medel avsa�a för 
 pensionsförpliktelser för Salems kommun 

 Salems kommun har sa� av medel för långsik�g pensionsmedelsförvaltning i sy�e a� minska 
 belastningen av fram�da pensionsutbetalningar. Policyn förändrades senast avseende punkt 
 3.12 i kommunstyrelsen den 8 november 2021, §109 dnr ks/2021:306. 

 Den nuvarande policyn har varit lyckosam i mening a� den klarat a� hålla por�öljens värde 
 inom den risknivå som angivits. Söderberg & Partners har �llsammans med ekonomienheten 
 ha� en genomgång av policyn och risknivån i policyn och hur  kommunens medel för 
 pensionsförpliktelser kan säkras på den långa sikt som policyn avser. Likviditetsbelastningen 
 avseende pensionsåtagandet förväntas öka framöver och på 2040-talet accelererar denna 
 utveckling. För a� möta de�a behöver kapitalet kunna ökas med både avsä�ningar och högre 
 avkastning på por�öljen så a� kommunen når en konsolidering om 120% år 2043. 

 Förslaget är a� risknivån i por�öljen kan ökas något i och med a� placeringarna har en 
 långsik�g karaktär. Sam�digt behöver fördelningen mellan ak�efonder och räntebärande 
 fonder ha bredare intervall. I dagsläget är risknivån sa� �ll a� por�öljen som mest kan tappa 
 10% i värde i förhållande �ll det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som 
 värdet den sista dagen varje månad). Det föreslås a� risknivån ändras �ll a� por�öljen som 
 mest kan tappa 20% i värde i förhållande �ll det högsta värdet de senaste 24 månaderna. 
 De�a innebär a� por�öljen behöver ha breda intervall för hur mycket kapital som får placeras 
 i respek�ve �llgångsslag. Normalt styrs por�öljen för a� ha en så hög andel ak�er som 
 möjligt för a� maximera den förväntade avkastningen som ska vara 4% realt mä� över de 
 senaste fem åren. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 111 /2022 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta Policy för förvaltning av medel avsa�a för 
 pensionsförpliktelser för Salems kommun, vilket ersä�er �digare policy beslutad av 
 kommunfullmäk�ge 2018-11-22 § 50. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta Policy för förvaltning av medel avsa�a för 
 pensionsförpliktelser för Salems kommun, vilket ersä�er �digare policy beslutad av 
 kommunfullmäk�ge 2018-11-22 § 50. 

 ______________________ 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 88  KS/2022:415 

 Reviderad äldreplan 2022-2027 

 Befolkningsprognoser visar a� kommunen har kapacitet a� ta hand om de äldre inom 
 befintliga ramar fram �ll 2030. Personalförsörjning, ny lags��ning och kvalitet är exempel på 
 områden som ly�s fram i äldreplanen. Äldreplanen riktar sig �ll medborgare, personal och 
 poli�ker i Salems kommun och sy�ar �ll a� ge vägledning för kommunens planerings- och 
 utvecklingsarbete gällande äldreområdet. Planen beskriver nuläget och förutsä�ningar inom 
 äldreområdet och ska ligga �ll grund för strategiska beslut i budgetarbetet och för 
 kvalitetsarbetet. Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 
 2022 § 76 och beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat 28 september 2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 112 /2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge godkänna Äldreplan 2022-2027. 

 Yrkanden 
 Anders Klerkefors (R) yrkar på följande �llägg såsom en beslutspunkt två: 

 ●  När nästa ordinarie uppdatering görs av planen ska vikten av a� �llgodose äldres 
 bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden vara en del av den. 

 Rickard Livén (M) yrkar bifall �ll kommunstyrelsens förslag �ll beslut och avslag �ll Anders 
 Klerkefors (R) �lläggsyrkande. 

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

 Ordföranden ställer proposi�on på Anders Klerkefors (R) �lläggsyrkande och finner a� 
 kommunfullmäk�ge avslår �lläggsyrkandet. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge godkänner Äldreplan 2022-2027. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Socialnämnden 
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 Ordf. sign. 
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 KF § 89  KS/2022:416 

 Namnbyte på Salems kommunala pensionärsråd 

 Salems kommunala pensionärsråd (KPR) är e� rådgivande organ och remissinstans i 
 övergripande frågor som rör äldres situa�on i kommunen. Sy�et med rådet är a� seniorer ska 
 beredas möjlighet a� påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i 
 frågor som rör de äldre invånarna. Rådet har meddelat socialnämnden a� de önskar e� 
 namnbyte �ll Kommunala seniorrådet (KSR), då denna benämning företrädesvis används idag. 

 Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2023 § 79  . 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge § 113/2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� Kommunala pensionärsrådet (KPR) 
 ändrar namn �ll Kommunala seniorrådet (KSR). 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� Kommunala pensionärsrådet (KPR) ändrar namn �ll 
 Kommunala seniorrådet (KSR). 

 ______________________ 
 Delges: 
 Socialnämnden 
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 KF § 90  KS/2022:396 

 Ny taxa för geografisk informa�on och kart- och mä�jänster 

 Kommunstyrelsen återremi�erade (KS § 123) förslag �ll ny PBL taxa 2019-11-04. I 
 taxeförslaget ingick även förslag �ll ny taxa för geografisk informa�on och kart- och 
 mä�jänster. E� ny� förslag �ll PBL-taxa har tagits fram och har e�er behandling av Bygg- och 
 miljönämnden av kommunstyrelsen föreslagits kommunfullmäk�ge a� anta. I det ärendet 
 finns inte taxa för geografisk informa�on kart- och mä�jänster med, e�ersom kart- och mät 
 lyder direkt under kommunstyrelsen och frågan därför inte ska ly�as i Bygg- och 
 miljönämnden. Plan- och exploateringsenheten har arbetat fram en ny taxa för geografisk 
 informa�on och kart- och mä�jänster. Den nya taxan innebär en förenkling av �llämpningen, 
 anpassning e�er nya arbetssä� u�från uppdaterade programvaror samt en förberedelse inför 
 öppna data. En vik�g målsä�ning i arbetet med den nya taxan har varit a� den ska vara lä� 
 a� förstå och �llämpa. 

 Taxebestämmelser och taxetabeller för PBL-taxa samt taxa för geografisk informa�on och 
 kart- och mä�jänster kommer e�er beslut samlas i e� dokument. 

 Ärendet beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsen förslag �ll beslut § 116 /2022 
 1.  Kommunfullmäk�ge fastställer ny taxa för geografisk informa�on och kart- och 

 mä�jänster  a� börja gälla från och med 1 januari  2023. 
 2.  Kommunfullmäk�ge uppdrar åt kommunstyrelsen  a� årligen justera 

 handläggningskostnaden per �mme med av SKR framtagna Prisindex för kommunal 
 verksamhet (PKV). 

 3.  Kommunfullmäk�ge uppdrar åt kommunstyrelsen 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 geografisk informa�on och kart- och 
 mä�jänster  a� börja gälla från och med 1 januari  2023.  

 2.  Kommunfullmäk�ge uppdrar åt kommunstyrelsen a� årligen justera 
 handläggningskostnaden per �mme med av SKR framtagna Prisindex för kommunal 
 verksamhet (PKV).  

 3.  Kommunfullmäk�ge uppdrar åt kommunstyrelsen 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. 
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 KF § 91 

 Svar på interpella�on - Cykelgaraget vid Rönninge torg, väckt 
 av Anders Klerkefors (R) 

 Kommunfullmäk�ge beslutade den 6 oktober 2022 a� interpella�on från Rönningepar�et 
 genom Anders Klerkefors angående klagomålen på säkerheten i cykelgaraget på Rönninge 
 torg fick ställas, varpå den överlämnades �ll kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén för 
 besvarande. 

 Kommunstyrelsen ordförande har lämnat e� svar daterat den 8 december 2022. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge anser interpella�onen vara besvarad. 

 ____________________ 
 Delges: 
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 KF § 92  KS/2022:201 

 Svar på mo�on: Möjligheten a� anlägga nya hundrastgårdar, 
 väckt av Markus von Wowern Lindgren (SD) 

 Markus von Wowern Lindgren (SD) föreslår i en mo�on a� kommunen utreder möjligheterna 
 för a� anlägga fler hundrastgårdar på lämplig plats i Rönninge och Salem. Mo�onären menar 
 a� kommunen växer och så även antalet hundra och a� dagens hundrastgårdar som finns i 
 närheten av Salems centrum är liten och dåligt utrustad. Det finns inte heller någon 
 hundrastgård för de som bor i Rönninge. Mo�onen har skickats på remiss �ll 
 kommunstyrelsens tekniska utsko�. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ly�er fram a� 
 det redan finns e� investeringsprojekt för år 2023 som gäller utbyggnad och upprustning av 
 befintlig hundrastgård i Salem. Projektet har uppkommit på grund av a� flera klagomål 
 inkommit gällande a� hundrastgården är liten och inte s�mulerande. För Rönninges del ser 
 miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ingen naturlig plats för en hundrastgård. Det finns 

 heller ingen budget avsa� för a� anlägga de�a. 

 Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utsko� den 7 september 2022 § 63 och 
 beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterat den 23 

 augus� 2022  . 

 Kommunstyrelsen förslag �ll kommunfullmäk�ge § 117 /2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� avslå mo�onen. 

 Yrkanden 
 Pernilla Schubert (KD) yrkar bifall �ll kommunstyrelsens förslag �ll beslut. 

 Chris�an Isaksson (SD) yrkar bifall �ll mo�onen. 

 Proposi�on 
 Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag �ll beslut om a� avslå mo�onen mot Chris�an 
 Isakssons (SD) yrkande om a� bifalla mo�onen och finner a� kommunfullmäk�ge beslutar a� 
 avslå mo�onen. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� avslå mo�onen. 

 _________________ 
 Delges: 
 Tekniska nämnden 
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 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 KF § 93  KS/ 2022:418 

 Svar på mo�on: Hundar och papperskorgar, väckt av Anders 
 Klerkefors 

 Anders Klerkefors (R) yrkar i en mo�on väckt den 23 november 2021 a� antalet 
 papperskorgar ses över och a� nya sä�s upp ute�er populära hundpromenadvägar, samt a� 
 antalet tömningar per vecka vid populära hundpromenadvägar ökar. Mo�onen beskriver a� 
 antalet hundar i Salems kommun har ökat och a� många papperskorgar är fyllda med 
 plastpåsar av en oundviklig restprodukt. Papperskorgarna är o�a överfulla och det saknas 
 papperskorgar i kommunen. Mo�onen har skickats på remiss �ll kommunstyrelsens tekniska 
 utsko�. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver a� de redan ak�vt arbetar med 
 a� möta medborgarnas önskan om a� utöka antalet papperskorgar i kommunen genom a� 
 inventera och utreda behovet kon�nuerligt i dialog med kommuninvånarna genom inkomna 
 synpunkter. De�a görs an�ngen genom a� fler papperskorgar sä�s upp eller a� befintliga 
 papperskorgar byts ut �ll större modell som inte behöver tömmar lika o�a. Förvaltningen ser 
 därför inget y�erligare behov för närvarande av extra papperskorgar i kommunen. 

 Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utsko�s sammanträde den 9 september 
 2022 § 64 och beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsförvaltningen daterat den 17 
 augus� 2022. 

 Kommunstyrelsen förslag �ll kommunfullmäk�ge § 118 /2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� avslå mo�onen. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� avslå mo�onen. 

 ______________________ 
 Delges: 
 Tekniska nämnden 
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 Ordf. sign. 
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 Just. sign. 
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 KF § 94  KS/2022:23 

 Balanslista över obesvarade mo�oner och verkställighet av 
 kommunfullmäk�ges beslut 

 Enligt kommunallagen bör en mo�on beredas så a� kommunfullmäk�ge kan fa�a beslut 
 inom e� år från det a� mo�onen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna �d 
 ska det anmälas �ll kommunfullmäk�ge. Kommunfullmäk�ges arbetsordning reglerar a� 
 kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de mo�oner som inte bere�s färdigt. 
 I redovisningen ingår samtliga mo�oner som inte bere�s färdigt. 

 Revisorerna har uppmärksammat a� det inte all�d har ske� en återrapportering gällande 
 �digare kommunfullmäk�gebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har därför infört en ru�n 
 a� upprä�a en uppdrags/verkställighetslista a� presentera för fullmäk�ge sam�digt som 
 mo�onslistan, med start för ärenden från år 2020 och framåt. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 121 /2022 
 Kommunfullmäk�ge godkänner redovisningen av obesvarade mo�oner och 
 verkställighetlistan. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge godkänner redovisningen av obesvarade mo�oner och 
 verkställighetlistan. 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 
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 KF § 95  KS/2022:399 

 Regelverk för poli�sk sekreterare 

 Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram e� förslag �ll regelverk för poli�sk sekreterare. 
 Enligt förslaget anställs en poli�sk sekreterare av kommunen, med kommunstyrelsens 
 ordförande som arbetsledare. Den poli�ska sekreteraren får en hel�dslön om 40 000 kr per 
 månad, men med en tjänstgöringsgrad på 50 procent. Lönen ska justeras i januari varje år 
 enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2023. 

 Resurs �ll stöd för poli�ska sekreterare �ll de övriga par�erna utbetalas som e� arvode �ll 
 person som respek�ve par�s gruppledare i fullmäk�ge utser. Arvodet utgår från lönen �ll 
 den anställda poli�ska sekreteraren propor�onerligt jämfört med par�ets antal mandat, 
 dvs. antalet mandat / majoritetens största par�s mandat * den anställda poli�ska 
 sekreterarens tjänstgöringsgrad (50 procent) * den anställda poli�ska sekreterarens lön. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 123 /2022 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� anta  Regelverk för poli�sk 
 sekreterare i Salems kommun  , a� gälla från och med  den 1 januari 2023. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta  Regelverk för  poli�sk sekreterare i Salems kommun,  a� 
 gälla från och med den 1 januari 2023. 

 ______________________ 
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 Ordf. sign. 
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 KF § 96  KS/2022:377 

 Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av 
 kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens reglementen 

 Kommunfullmäk�ge beslutade den 16 juni 2022 § 25 a� inrä�a en teknisk nämnd med nio 
 ledamöter och nio ersä�are, istället för kommunstyrelsens tekniska utsko�. 
 Kommunfullmäk�ge beslutade också a� ge kommundirektören i uppdrag a� utarbeta e� 
 reglemente för en teknisk nämnd. 

 Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat 
 fram e� förslag på e� ny� reglemente för en teknisk nämnd. E�ersom flera ansvarsområden 
 övergår från kommunstyrelsen �ll den tekniska nämnden måste också kommunstyrelsens 
 reglemente revideras. För a� förtydliga ansvarsuppdelningen föreslår också de båda 
 förvaltningarna a� plan- och exploateringsfrågor i sin helhet hamnar under 
 kommunstyrelsens ansvar, istället för a� som �digare ha varit uppdelat mellan 
 kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. De�a föranleder a� också bygg- och 
 miljönämndens reglemente måste revideras. 

 Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utsko�s sammanträde den 16 
 november 2022 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll beslut § 124 /2022 
 1.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge a� anta förvaltningens förslag �ll 

 reglemente för den tekniska nämnden, a� gälla från och med den 1 januari 2023, 
 enligt bilaga �ll tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31. 

 2.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge a� anta förvaltningens förslag �ll 
 reglemente för kommunstyrelsen, a� gälla från och med den 1 januari 2023, enligt 
 bilaga �ll tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31. 

 3.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge a� anta förvaltningens förslag �ll 
 reglemente för bygg- och miljönämnden, a� gälla från och med den 1 januari 2023, 
 enligt bilaga �ll tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31. 

 4.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge a� godkänna redovisningen av de 
 ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd. 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 1.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta förvaltningens förslag �ll reglemente för den 

 tekniska nämnden, a� gälla från och med den 1 januari 2023, enligt bilaga �ll 
 tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31. 

 2.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta förvaltningens förslag �ll reglemente för 
 kommunstyrelsen, a� gälla från och med den 1 januari 2023, enligt bilaga �ll 
 tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31. 

 3.  Kommunfullmäk�ge beslutar a� anta förvaltningens förslag �ll reglemente för bygg- 
 och miljönämnden, a� gälla från och med den 1 januari 2023, enligt bilaga �ll 
 tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31. 

 4.  Kommunfullmäk�ge godkänner redovisningen av de ekonomiska konsekvenserna av 
 en teknisk nämnd. 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 KF § 97  KS/2022:402 

 Arvoden �ll tekniska nämnden samt a� januari 2023 blir 
 basmånad för justering av årsarvoden 

 Det här ärendet omfa�ar dels ekonomiska arvoden för tekniska nämnden samt a� samtliga 
 årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. 

 Utsko�et för nämndorganisa�on (UNO) och kommunfullmäk�ge (KF) beslutade om en teknisk 
 nämnd i mars och i juni men det togs inget beslut om årsarvoden för teknisk nämnd. Förslag 
 �ll beslut är a� årsarvoden utgår enligt följande: Ordföranden 135 000 kr, 1:e vice ordförande 
 32 000 kr, 2:e vice ordförande 12 000 kr, samt gruppledare 35 000 kr. 

 I nu gällande reglemente anges januari 2022 som basmånad. Då reglementet har uppdaterats 
 under innevarande år föreslås beslutas a� januari 2023 blir basmånad för justering av 
 årsarvoden. 

 Ärendet behandlades på UNO:s sammanträde den 10 november 2022 § 20 och beskrivs i 
 tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2022. 

 Kommunstyrelsens förslag �ll kommunfullmäk�ge § 122/2022 
 1. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk�ge besluta följande ekonomiska årsarvoden för 
 tekniska nämnden: 

 Ordföranden 135 000 kr 
 1:e vice ordförande 32 000 kr 
 2:e vice ordförande 12 000 kr 
 Gruppledare 35 000 kr 

 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk�ge besluta a� samtliga årsarvoden och 
 ekonomiska ersä�ningar ska justeras i januari varje år enligt bilaga �ll reglemente för 
 ekonomiska ersä�ningar och förtroendevalda (KS 2022:402). Basmånad är då januari 2023 

 Kommunfullmäk�ges beslut 
 1. Kommunfullmäk�ge beslutar följande ekonomiska årsarvoden för tekniska nämnden: 

 Ordföranden 135 000 kr 
 1:e vice ordförande 32 000 kr 
 2:e vice ordförande 12 000 kr 
 Gruppledare 35 000 kr 

 2. Kommunfullmäk�ge beslutar a� samtliga årsarvoden och ekonomiska ersä�ningar ska 
 justeras i januari varje år enligt bilaga �ll reglemente för ekonomiska ersä�ningar och 
 förtroendevalda (KS 2022:402). Basmånad är då januari 2023. 

 ______________________ 
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 KF §  98  2022:78 

 Avsägelser och fyllnadsval 

 Inga avsägelser eller fyllnadsval har inkommit. 
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 Kommunfullmäk�ge 

 KF § 99 

 Inkomna, interpella�oner, mo�oner och frågor 

 Inga interpella�oner, mo�oner eller frågor har inkommit. 

 _________________ 
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