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Berit Heidenfors (S) 
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och förvaltningschef Katarina Sweding, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, 
HR-chef Ulf Haraldsson, planeringsstrateg Jan Lorichs, kommunsekreterare 
Ida Malmborg 

Arne Närström (S) 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 75 Anmälningsärenden 

§ 76 Delegationsbeslut 

§ 77 Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar och protokoll 

§ 78 Delårsrapport per juli 2020 för kommunstyrelsen 

§ 79 Delårsrapport per juli 2020 för Salems kommun 

§ 80 Förslag på överföring av investeringsmedel avseende belysningsstolpar 

§ 81 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024 

§ 82 Riktlinjer för digitala sammanträden 

§ 83 Svar på motion - Pris till årets eldsjäl, väckt av Anders Klerkefors (R) 

§ 84 Svar på motion - Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlen (C) 

§ 85 Salems centrum - Uttalande om bankomaten 

§ 86 Valärenden till kommunstyrelsen 2019-2022 

§ 87 Förslag på förändring i socialnämndens reglemente respektive barn- och 
utbildningsnämndens reglemente 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 75 

Anmälningsärenden 

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-09-09 

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-07 

Info om beviljande av markåtkomst för Garn udden 

Ändring av indikatorer för att mäta nämndens mål Kunskaper år 2020 

Beslut om ny upphandling gällande skolskjuts 

Uppdatering av delegationsordning för ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder och 
serveringsställen 

Samordning kring infrastruktursatsningar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Delegationsbeslut 

Tilldelningsbeslut TI 2019-1029 Dnr: TI 2019-1029 
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Tilldelningsbeslut Entreprenad fotbollsplan Prästboda, Salems kommun Dnr: TI 2019-1110 

Tilldelningsbeslut Gymnastik och idrottshall Dnr: TI 2018-2046 

Tilldelningsbeslut mejeriprodukter Dnr: TI 2019-1093 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

LD 
Ordf. sign . Just. sign . 
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Kommunstyrelsen 

KS § 77 KS/2020:104.167 

Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar och 

protokoll 

Krisledningsnämnden har varit aktiverad sedan den 2 mars 2020 med anledning av 
Corona-virusets spridning. 

Enligt§ 7 i krisledningsnämndens reglemente avseende dokumentation, uppföljning, 
återrapportering ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunstyrelsesammanträde och närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar. 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign . Just. sign . 
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Kommunstyrelsen 

KS § 78 KS/2020 :214 

Delårsrapport per juli 2020 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningen, bestående av bland annat kanslienheten, ekonomienheten, 
HR-enheten och IT-enheten, ska upprätta delårsrapport per juli. 

Kommunstyrelsen har använt 35 252 tkr för perioden januari till juli och budget för samma 
period har varit 46 185 tkr. Vid en jämförelse med utfallet för samma period föregående år 
har utfallet varit i stort sett lika stort. Prognosen för helheten är förutom medel till förfogande 
en negativ avvikelse om 417 tkr. 

Resultatet för perioden januari till juli är 10 933 tkr lägre än periodens budget för 
kommunstyrelseförvaltningen . Prognosen för helåret beräknas till en positiv avvikelse mot 
budget om 18 229 tkr. Den enskilt största positiva avvikelsen finns inom posten medel till 
förfogande. Prognosen för helåret är en avvikelse om 18 229 tkr. Avvikelsen innehåller det 
utökade statsbidraget som erhölls under våren med anledning av pandemin och 
budgeterades som en kostnad. Övriga enheter har samtliga prognoser som är i balans med 
tilldelad budget förutom hos kansliet som har en negativ prognos med - 417 tkr som är 
kopplat till kommunens arbete med kompetensplanering, där del av en tjänst flyttats internt 
inom kommunen. Motsvarande summa är beräknad som ett positivt resultat inom en annan 
förvaltning. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen. 

Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Arkiv 

Ordf. sign . Just. sign . 
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Kommunstyrelsen 

KS § 79 KS/2020:215 

Delårsrapport per juli 2020 för Salems kommun 

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande 
poster på 30,6 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande 
poster är 47,3 miljoner kronor. Under våren visade skatteunderlagsprognoserna betydligt 
sämre utfall för kommunens skatteintäkter än vad som är fallet för den prognos SKR nu gjort i 
augusti. SKR hade i den tidigare prognosen från i våras inte vägt in permitteringsstödet vilket 
kom att påverka utfallet i den tidigare prognosen. 

Samtidigt visar prognoserna för kommande år att det återigen blir betydligt tuffare för 
kommunerna. Att det ser bättre ut för år 2020 beror på de extra stöd som kommunerna 
erhållit och som är ettåriga. 

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 29,8 
miljoner kronor, vilket är 23,6 miljoner kronor bättre än årets reviderade budget. Resultatet 
inklusive VA och jämförelsestörande poster prognostiseras till 46,8 miljoner kronor. 
Verksamhetens nettokostnader inklusive jämförelsestörande poster förväntas för helåret bli 
24,5 miljoner kronor bättre än årets budget budget. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyre/sen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen för 2020. 

Bes I utsexped ieri ng 
Ekonomi 
Samtliga nämnder 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 80 KS/2020: 153 

Förslag på överföring av investeringsmedel avseende 

belysningsstolpar 

För att på sikt minska reparations- och driftskostnad för gatubelysning föreslår 
kommunstyrelsens tekniska utskott att investeringsramen 2020 utökas med 800 tkr till 
projekt 73001 Belysningsstolpar. 

Investeringar (exklusive exploateringsprojekt) inom MSB har en ackumulerad budgetavvikelse 
om +69 236 tkr tom mars, vilket motsvarar 93% av ackumulerad investeringsbudget. På helår 
prognostiseras en budgetavvikelse om +139 519 tkr. 

Med anledning av tekniska utskottets förslag föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunstyrelsen beslutar om att överföra 800 tkr från Kommunstyrelsens till förfogande till 
projekt 73001 Belysningsstolpar. Detta för att på sikt minska reparations- och 
driftkostnaderna för gatubelysningen . 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad den 3 september 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överföra budgeterade investeringsmedel om 800 tkr från 
Kommunstyrelsen till förfogande till tekniska utskottets projekt 73001 Belysningsstolpar. 

Bes I utsexped ie ring 
Ekonomi 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign . 
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Kommunstyrelsen 

KS § 81 KS/2019:174 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024 

Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 omfattar cirka 770 bostäder 
(påbörjade) varav 625 lägenheter i flerbostadshus (81 %), en utökning av antalet bostäder 
från 570 i beslutat program. Programmet följer de riktlinjer som anges i Översiktsplan 2030 
som beslutades av fullmäktige den 14 juni 2018. RUFS 2050 bedömer att bostadstillskottet i 
Salem bör vara 100 bostäder per år beroende på ekonomisk utveckling. Programmet 
uppfyller detta . 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyre/sen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024. 

Yrkanden och proposition 
Maria Trap (R) yrkar avslag till ordförandes förslag till beslut. 

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

Proposition 
Ordföranden ställer ordförandes förslag till beslut mot Maria Traps (R) yrkande om avslag till 
ordförandens förslag till beslut och finner att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger 
och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar anta Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024. 

Reservation 

Maria Trap (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, se bilaga 1. 

Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 82 KS/2020:148 

Riktlinjer för digitala sammanträden 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2020 § 67 att tillåta digitala sammanträden i 
kommunstyrelsen och nämnderna (exklusive den gemensamma överförmyndarnämnden) 
under extraordinära förhållanden. Fullmäktige gav även kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för att reglera i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på 
distans och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för att reglera i vilken utsträckning 
nämndledamöterna ska kunna delta på distans och vilka krav på teknisk utrustning som bör 
gälla. 

Bes I utsexped iering 
Ekonomi 
Samtliga nämnder 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 83 KS/2020:91 

Svar på motion - Pris till årets eldsjäl, väckt av Anders 

Klerkefors (R) 

Anders Klerkefors, (RÖP} har till kommunfullmäktige lämnat en motion "Pris till årets eldsjäl". 
Motionen handlar om att kommunen bör inrätta ett pris till att uppmärksamma en eldsjäl 
inom föreningslivet i Salems kommun. Att Kultur- och fritidsnämnden blir jury och att 
prissumman fastställs till 10 tkr. 

Ärendet behandlades vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 maj 2020 § 25 
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uttalar följande: 
Kommunen uppmärksammar idag behjärtansvärda insatser genom diplom, blommor etcetera 
vid lämpliga tillfällen, vilket motsvarar stora delar av motionens intentioner. 

2. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen om "Pris till årets eldsjäl" 

Bes I utsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign . Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS §84 KS/2018:238 

Svar på motion - Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander (C) och 

Gunny Jörlen (C) 

Ankie Bosander (C) och Gun ny Jörlen (C) har den 11 juni 2018 inkommit med en motion 
angående företagsstöd. 

Centerpartiet yrkar: 

1. att frågan om en bredare företagssatsning inom kommunen utreds. 

2. att det utreds hur vi kan få ett bättre stöd till företagare genom att starta en 
Näringslivsnämnd. 

3. att det inom kommunen finns en tjänsteman med klara arbetsuppgifter att stödja 
småföretagarna och med kunskap att kunna hänvisa dem vidare till rätt instans. 

4. att medel avsätts i budget till 2019 för att finansiera en satsning på företagare i Salem. 

Ärendet behandlades vid Näringslivskommittens sammanträde den 24 februari 2020 §6. I sitt 
svar förde Näringlivskomiten bland annat fram att näringslivfrågorna redan nu får sin 
välförtjänta politiska uppmärksamhet ,att det finn stöd inom kommunen för småföretagare 
samt att kundnöjdheten hos företagarna i kommunen överträffar aktuella målvärden. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Mot bakgrund av kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2020 
anses motionen besvarad. 

Bes I utsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign . Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 85 KS/2020:271 

Salems centrum - Uttalande om bankomaten 

Ordförande föredrar ärendet: 

Sedan nyåret 2020 har bankomaten i Salems centrum varit ur funktion. Detta har har ännu 

inte åtgärdats trots tidigare utfästelser av både centrumförvaltaren Paliro AB och av 

centrumägaren Grandholm AB att detta skulle ske omedelbart efter sommaren 2020. Många 

salemsbor har kontaktat kommunen för att kommunen ska idka påtryckning på 

Paliro/Grandholm om att bankomaten ska ersättas skyndsamt, vilket kommunen också gjort 

vid flera tillfällen. Det finns fortsatt inga synliga eller andra tecken på att bankomaten är på 

väg att installeras. Även om samhället går mot att bli alltmer kontantlöst finns det fortfarande 

ett stort antal kommuninvånare som är beroende av en fungerande bankomat. 

Ordförandes bedömning är att ett återinsättande av en bankomat är en så pass angelägen 

servicefråga för kommunen att fullmäktige - med hänsyn till den tid som förflutit - bör 

utfärda ett uttalande för att tillräcklig effekt ska kunna uppnås och centrumägaren väljer att 

fullfölja sitt åtagande. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bifalla bilagda uttalandet (se bilaga 2) . 

Yrkanden 
Arne Närström (S), Petter Liljeblad (L), Maria Zitting Nilsson (C), Maria Trap (R) och Mona Lisa 
Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. Ordföranden konstaterar att enbart 
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
det. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bifalla bilagda uttalande. 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign . Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 86 

Valärenden till kommunstyrelsen 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen väljer Berit Heidenfors (5) som ersättare till kommunstyrelsens 
arbetsutskott efter Patrik Robbertte (5) från och med den 21 september 2020. 

2. Kommunstyrelsen väljer Tommy Eklund (S) som ersättare till kommunstyrelsens 
tekniska utskott efter Patrik Robbertte (5) från och med den 21 september 2020. 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 87 KS/2020:260 

Förslag på förändring i socialnämndens reglemente respektive 
barn- och utbildningsnämndens reglemente avseende 

ungdomsmottagningen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 1 september 2020 att 
föreslå kommunstyrelsen att flytta ansvaret för ungdomsmottagningen från barn- och 
utbildningsnämnden till socialnämnden. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 
7 september att föreslå kommunstyrelsen att flytta över ansvaret för ungdomsmottagningen 
från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden. 

Utifrån detta föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att ansvaret för ungdomsmottagningen 
flyttas från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden. Vidare föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att §1, punkt 14 (ungdomsmottagning) tas bort ur barn- och 
utbildningsnämndens reglemente samt att lägga till en punkt 7 under §1 
(ungdomsmottagning) i socialnämndens reglemente. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för ungdomsmottagningen flyttas från 
barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med den 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige tar bort§ 1, punkt 14 ur barn- och utbildningsnämndens 
reglemente "ungdomsmottagning". 

3. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en punkt 7 under§ 1 i socialnämndens 
reglemente "ungdomsmottagning". 

Yrkanden 
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag. Ordföranden konstaterar att enbart 
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
det. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för ungdomsmottagningen flyttas från 
barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden från och med den 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige tar bort§ 1, punkt 14 ur barn- och utbildningsnämndens 
reglemente "ungdomsmottagning". 

3. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en punkt 7 under§ 1 i socialnämndens 
reglemente ''ungdomsmottagning". 

Beslutsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign . Just. sign . 
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Rönninge partiet 
• Hel Salems loka lparti 

Salems kommun, Kommunstyrelsen 2020-09-21, 
Ärende 7: Riktlinjer för bostadsförsörjning i Salem 2020-2024 

Reservation 

Jag reserverar mig mot beslut av Kommunstyrelsen i ärende 7, 2020-09-21. 

Motivering 
I linje med kommentar, förslag och reservationer som Rönningepartiet har kommit med i 
relaterade frågor konstaterar jag att styrande partier igen tar beslut som leder t ill eller 
tillåter: 

en för hårt exploatering i vår kommun; 
bebyggelse som inte respekterar och tillvarata den historiska karaktären av olika 
miljöer i kommunen; 
försummelse av viktiga standarder när det gäller hållbarhet, energianvändning, 
miljövänlig och klimatsmart konstruktion . 



Bilaga 2 

2020-10-01 

Uttalande om bankomaten i Salems centrum 

Installera ny bankomat nu! 

Sedan nyåret 2020 har bankomaten i Salems centrum varit ur funktion. Centrumförvaltaren 
Paliro AB och centrumägaren Grandholm AB har - i likhet med Bankomaten AB - uttalat att 

bankomaten ska ersättas. Våren gick utan någon bankomat. Många salemsbor har kontaktat 
kommunen för att kommunen ska idka påtryckning på Paliro/Grandholm om att bankomaten 

ska ersättas skyndsamt, vilket kommunen också gjort vid flera tillfällen. I juni månad uttalade 
Paliro att ett kontantcenter (inklusive bankomat) skulle vara färdiginstallerat snarast efter 
sommaren 2020 . 

Även om kontantlösa transaktioner blir allt vanligare är ett stort antal kommuninvånare 
beroende av en fungerande bankomat i Salems centrum. Paliro AB har också instämt i att 
detta är en viktig samhällsservice till kunder och andra besökare av Salems centrum. 

Inom kort har september månad gått. Det finns ännu inga synliga eller andra tecken på att 
Bankomaten är på väg att installeras. Vi är kritiska till att centrumägaren inte lever upp till 
sina åtaganden. Det är en pinsam och allvarlig brist att det saknas en möjlighet att ta ut 
kontanter i ett köpcentra av Salems storlek och historia. Som representanter för Salems 16 
700 invånare är det beklämmande att höra att kommuninvånare väljer andra köpcentra där 
bankomat finns. 

Samtliga politiska partier i Salems kommun kräver därför av Paliro AB / Grandholm AB att ni 
omgående fullföljer era åtaganden och installerar bankomaten. 

Moderaterna Socialdemokraterna Rönningepartiet 

Lennart Kalderen Arne Närström Anders Klerkefors 

Liberalerna Centerpartiet Sverigedemokraterna 

Petter Liljeblad Raili Nilsson Mona-Lisa Larsson 

Vänsterpartiet Miljöpartiet 

Sanna Jansson Wiberg Berit Carlsson 
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