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Kommunfullmäktige

Plats och tid: Sammanträdet har ägt rum i Murgrönan, Salem centrum, torsdagen den 16
februari 2023, kl 19.10 - 20.02

Beslutande: Se bilagd upprops- och voteringslista

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, IT-chef Michael Bornefalk, barn- och
utbildningschef Katarina Sweding, socialchef Jenny Thorsell, kultur- och
fritidschef Annika Holmertz, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood och
kommunsekreterare Elina Peronius

Utses att justera: Åsa Dahl (L), Lena Biörnstad (R)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, onsdagen den 22 februari kl. 14.00

Underskrifter: Sekreterare       …………………………
Elina Peronius

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

Justerande       …………………………
…………………………..

Åsa Dahl  (L)                                       Lena Biörnstad (R)

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdes-
datum: 2023-02-16

Datum för anslagets
uppsättande: 2023-02-23

Överklagande tiden går
ut: 2023-03-16
Datum för anslagets
nedtagande: 2023-03-17

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning

§ 1 Anmälningsärende

§ 2

§ 3

§ 4

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella program i gymnasieskolan
2023

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 som ej verkställts

Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

§ 5

§ 6

Avsägelser och fyllnadsval

Inkomna interpellationer, motioner och frågor

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KF § 1 KS/2023:48

Anmälningsärenden

Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens brottsförebyggande arbete.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärendet.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KF § 2 KS/2023:60

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella
program i gymnasieskolan 2023

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag från
Storsthlm.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 september
2022 och beskrivs i barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelsen daterad den 31
augusti 2022.

Beslutet delgavs kommunstyrelseförvaltningen den 15 december, varav ärendet är försenat.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-09-27 § 57 och
beskrivs i tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-08-31.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 11/2023
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta prislistan för gymnasieskolan i
Stockholmsregionen 2023 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent av
programpengen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta prislistan för gymnasieskolan i Stockholmsregionen
2023 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent av programpengen.

______________________
Delges:
Barn- och utbildningsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KF § 3 KS/KS/2022:24

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e
kvartalet 2022 som ej verkställts

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6 f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte verkställts. Rapportering avser äldreomsorg, omsorg till personer
med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 7 december 2022 beskrivs i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 13/2023

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporteringen
av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 som ej verkställts.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporteringen av gynnande beslut
enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 som ej verkställts.

______________________
Delges:
Socialnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KF § 4 KS/202

Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter för
2023.

Avgifter för bad fastställs av kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan anses
som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och kostnader
har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige att från och med 2023-03-01 2023 justera avgifterna för Säby sim- och
sporthall enligt förslag i medföljande bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby sim- och sporthall
2023 på sitt sammanträde 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma
med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim- och
sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-01-18 och beskrivs i
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 reviderad 2022-12-29.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har bilagan till tjänsteskrivelsen
reviderats för att förtydliga att den innehåller först en jämförelse av befintliga priser, samt
sedan ett förslag till nya priser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 14/2023
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till avgifter för bad vid
Säby sim- och sporthall för 2023, att gälla från och med 2023-03-01.

Yrkande
Mats Nittve (R) yrkar återremiss, med följande motivering: Vid en genomgång inför beslutet
har det uppdagats att Salem i prislistan betraktar 15-åringar som vuxna. Detta måste
korrigeras. Vattenvana och simkunnighet är viktigt för barn och ungdomar. Priset ska inte vara
ett hinder. Åldersgränsen för att betraktas som vuxen och priset för ungdomar måste ses över
innan beslut kan fattas i fullmäktige.

Anders Klerkefors (R), Björn Wivallius (S), Itaí Fernandez (V), Christian Isaksson (SD) och Emma
Sörensen Stråle (S) yrkar bifall till Mats Nittves (R) återremissyrkande.

Andreas Lundvall (M), Sead Kosevic (M, Delmon Haffo (M) och Björn Kvist (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut. Andreas Lundvall (M) och Björn Kvist (M) yrkar också

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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avslag på Mats Nittves (R) återremissyrkande.

Proposition
Ordföranden ställer Mats Nittves (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag och
finner att ärendet avgörs idag. Votering begärs och verkställs.

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut
röstar ja och den som vill bifalla Mats Nittves yrkande röstar nej. Vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Mats Nittves yrkande om återremiss.

Voteringen utfaller enligt följande: 16 ledamöter röstar ja och 15 röstar nej. Hur var och en
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Eftersom kommunallagen
kap. 5 § 50 gör gällande att det enbart krävs en tredjedel för att ett ärende i
kommunfullmäktige ska återremitteras, finner ordföranden att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla Mats Nittves (R) yrkande (minoritetsåterremiss).

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med följande motivering: Vid en
genomgång inför beslutet har det uppdagats att Salem i prislistan betraktar 15-åringar som
vuxna. Detta måste korrigeras. Vattenvana och simkunnighet är viktigt för barn och
ungdomar. Priset ska inte vara ett hinder. Åldersgränsen för att betraktas som vuxen och
priset för ungdomar måste ses över innan beslut kan fattas i fullmäktige.

______________________
Delges:
Kultur- och fritidsnämnden
Medley AB

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KF § 5 KS/2023:32

Avsägelser och fyllnadsval

Avsägelser
Christina Lindgren (S), ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Sanna Jansson-Wiberg (V), ledamot i kommunfullmäktige.

Fyllnadsval
Anna Brandt (C), ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Bordlagda fyllnadsval
Ersättare till barn- och utbildningsnämnden (S).
Vice ordförande till seniorrådet.
Ledamot från Hjärt- och lungsjukas förening Botkyrka-Salem till rådet för
funktionshinderfrågor.
Ledamot och ersättare från vakant organisation till näringslivskommittén.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar Christina Lindgren (S) avsägelse.

2. Kommunfullmäktige beviljar Sanna Jansson Wibergs (V) avsägelse och begär ny
sammanräkning hos länsstyrelsen.

3. Kommunfullmäktige beslutar att välja Anna Brandt (C) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

4. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ersättare (S) till barn- och
utbildningsnämnden.

5. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av vice ordförande till kommunala
seniorrådet.

6. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ledamot från Hjärt- och lungsjukas
förening Botkyrka-Salem till kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

7. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga valet av ledamot och ersättare från vakant
organisation till näringslivskommittén.

______________________
Delges:
Barn- och utbildningsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KF § 6

Motioner, Interpellationer och frågor

Inkomna interpellationer

Vad händer med kameraövervakningen i Salems och Rönninge centrum?, ställd av Lena
Biörnstad (R) till kommunstyrelsens ordförande.

Inkomna motioner

Arbetsskor inom socialnämndens verksamheter, väckt av Andreas Dahl (S)
Ledamöters initiativrätt i kommunala nämnder, väckt av Mats Nittve (R)

Inkomna frågor

Fråga från Anders Klerkefors (R) till ordförande i tekniska nämnden om översvämmade gator.
Eftersom ordförande i tekniska nämnden är frånvarande besvaras frågan av Björn Kvist (M),
ledamot i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ställs och besvaras vid nästa
sammanträde.

2. Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
3. Frågan anses besvarad.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


