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Beslutande:   Lennart Kalderén (M), ordförande 
Elisabeth Bovin Exner (M) 
Björn Kvist (M) 
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Häggkvist (S), Maria Trap (R), Conny Wessberg (SD) 
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 Kommunstyrelsen 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ:  Kommunstyrelsen 
Sammanträdes- 
datum:  2020-11-30 

Datum för anslagets 
uppsättande: 
2020-12-03 

Överklagande tiden går 
ut: 2020-12-28 

Datum för anslagets 
nedtagande: 
2020-12-29 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: ………………………… 
 Ida Malmborg 
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Innehållsförteckning  
  
 

§ 116 Äldreplan 

§ 117 Förslag på avgifter för Säby sim- och sporthall 

§ 118 Omstart av planeringsarbete avseende Salems centrum 
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§ 105 

 
Anmälningsärenden 

 

 
§ 106 

 
Delegationsbeslut 

 

 
§ 107 

 
Krisledningsnämndens minnesanteckningar 

 

 
§ 108 

 
Reservkraft Salarp - omfördelning av investeringsbudget 

 

§ 109 Detaljplan för Salem 5:67, plan 83-21, förslag att godkänna detaljplan inför antagande  

§ 110 Svar på revisionsrapport - Granskning av ärendeberedningsprocessen   

§ 111 Internkontrollplan 2021 - kommunövergripande   

 
§ 112  

  
Sammanträdesplan 2021 

 

 
§ 113 

 
Svar på remiss - Gemensamt ansvar - en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning (SOU 2020:3) 
 

 

§ 114 
 

Svar på remiss - SOU 2020:28 Likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad 

resurstilldelning 

 

§ 115 
 

Rekommendation om att anta överenskommelse mellan komunerna i Stockhoms 
län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet 
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KS § 105  
 
Anmälningsärenden 

 Information om Föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19 

Socialnämndens verksamhetsplan  

Personuppgiftsincident anmäls  

Bygg- och miljönämnden verksamhetsplan  

Brev angående trafiksituationen på Säbytorgsvägen  

Information angående Granbarksborre 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll, 2020-10-21, 2020-11-18 

Uttalande angående planerad förändring av busslinje 745 

Brev angående gatukostnadsredovisning för Karlskronaviken, Heliodal och Solliden  

Mötesanteckningar KSAU den 16 november 2020 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 106  
 
Delegationsbeslut 

Tilldelningsbeslut - Omställningstjänster 

Ordförandebeslut angående anpassning av undervisningen vid Rönninge gymnasium  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 107 KS/2020:167 

  

Krisledningsnämndens minnesanteckningar  

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 
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KS § 108 KS/2020:252  

 
Reservkraft Salarp - omfördelning av investeringsbudget 

Projektet med reservkraftverket för Salarps äldreboende är färdigprojekterat och 

upphandling av totalentreprenad för uppförande och idrifttagning av reservkraftverket är 

genomförd. Vinnande anbud ligger en bit över prognostiserad entreprenadkostnad vilket gör 

att det inte finns några riskmarginaler kvar. För att täcka upp för riskkostnader i samband 

med uppförande och drifttagning av reservkraftverket föreslår miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen att budget omdisponeras från projekt 71058 Reinvestering 

Skogsängsgården eftersom den budgeten inte kommer behövas. 

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 september 2020, där 

utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att 300 tkr överförs från projekt 71058 

Reinvestering Skogsängsgården till projektet för nytt reservkraftverk vid Salarps äldreboende. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 300 tkr överförs från projekt 71058 Reinvestering 
Skogsängsgården till projektet för nytt reservkraftverk vid Salarps äldreboende. 

_____________________ 
 
Ekonomikontoret 
Kommunens tekniska utskott 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 109 KS/2020:368 

 
Detaljplan för Salem för Salem 5:67, plan 83-22 godkännande 
av detaljplan inför antagande 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017, § 107, att ge Bygg- och miljönämnden i 

uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Salem 5:67. Till bakgrund för ärendet 

ligger en begäran om planbesked om bostadsbebyggelse från bolaget Vidare Fastighets AB. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av tre mindre flerbostadshus inom 

den västra delen av fastigheten Salem 5:67. Detaljplanen syftar även till att införa 

varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för befintligt flerbostadshus, med hänsyn till 

höga kulturhistoriska värden. Området är beläget inom Söderby Park som utgör ett 

riksintresseområde för kulturmiljövården. Framtagen antikvarisk förundersökning visar på 

höga kulturmiljövärden inom planområdet och att exploatering kommer att påverka det 

kulturhistoriska värdet negativt. Explaoteringsförslaget har till stor del anpassats utefter de 

rekommendationer som en kompletterande konsekvensbeskrivning av den antikvariska 

förundersökningen framförts.  

Under samråd och granskning inkom totalt cirka 35 yttranden. Majoriteten av inkomna 

yttranden från privatpersoner framför att de är negativa till exploatering inom området och 

har delvis inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Den största delen av övriga 

remissinstansernas synpunkter har kunnat tillgodoses i planarbetet. 

Ärendet har behandlats vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 oktober 2020, 

där nämnden beslutade att godkänna detaljplanen för Salem 5:67 plan 83-21 samt föreslår 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan. 

Ordförandes förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för Salem 5:67 
plan 83-21. 

Yrkande och proposition 

Anders Klerkefors (R) yrkar avslag till ordförandes förslag enligt följande: 

“Jag delar den antikvariska undersökningens slutsats att höga kulturmiljövärden kommer att 
påverkas negativt av planen. Vidare är det mycket tydligt att majoriteten av de boende i 
området motsätter sig planen. Det är inte rätt att åsidosätta sakkunniga och kringboende i 
detta område av riksintresse för att tillmötesgå en fastighetsägare.” 

Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) yrkande om avslag mot ordförandens förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifallit ordförandens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna detaljplanen för Salem 5:67 
plan 83-21. 

Reservation  
Anders Klerkefors (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.  

_____________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Bygg- och miljönämnden  
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KS § 110 KS/2020:183  
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av 
ärendeberedningsprocessen 

KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

ärendeberedningsprocessen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med 

granskningen har varit att analysera om ärendeberedningsprocessen är tydlig och om styrelse 

och nämnder säkerställer att ärenden bereds i tillräcklig omfattning. Bakgrunden till 

granskningen är att bristande statistik och prognoser orsakat hög belastning av kommunen 

resurser på grund av felaktiga prognosunderlag och därmed har revisorerna identifierat 

ärendeberedningsprocessen som en riskfylld process. Revisionens sammanställda bedömning 

är att ärendeberedningsprocessen inte är tydlig inom kommunen men bedömer samtidigt att 

styrelsen och nämnder säkerställer att ärenden bereds i den utsträckning som behövs inför 

beslut. Styrdokument och rutiner som berör ärendeberedningsprocessen bedöms uppfylla 

lagens krav, trots att det saknas en gemensam riktlinje för processen. 

Revisionsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen samt berörda nämnder för 

yttrande senast den 30 september 2020. Revisionsgranskningen har medfört några 

frågeställningar till revisorerna och svarstiden har därmed förlängts med godkännande av 

revisorerna. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser mot bakgrund av revisionsrapporten att det finns ett 

behov av uppdaterade och dokumenterade riktlinjer för att förtydliga ärendeberedningen - 

vilket avses att åtgärdas. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 3 september 2020 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av ärendeberedningsprocessen. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Revisorerna  
Kommunledningskansliet  
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KS § 111 KS/2020:353  

 
Internkontrollplan 2021 - kommunövergripande 

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter 
(riskbedömning): 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 

- Verksamheten efterlever  lagar, föreskrifter,  riktlinjer och instruktioner 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner 
och funnit behov att genomföra några förändringar i planerna för de kommungemensamma 
internkontrollmomenten. I övrigt är internkontrollerna relevanta och återspeglar 
förvaltningarnas ansvarsområden. Varje nämnd beslutar utöver dessa kommungemensamma 
internkontroller om förvaltningsspecifika internkontroller utifrån riskbedömning på 
förvaltningen. 

Kontrollmoment som föreslås utgå är överstrukna och nytillkomna moment är markerade 
med en stjärna (NY) i den bilagda internkontrollplanen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2021 enligt bilaga. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Alla nämnder 
Kommunledningskansliet  
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KS § 112 KS/2020:331  

 
Sammanträdesplan 2021 

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov.  
 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad 

2019-11-02. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 

personalutskottet och tekniska utskottet för 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad 

2020-11-02. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Alla nämnder 
Ekonomikontoret 
Kommunledningskansliet  
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KS § 113 KS/2020:373  

 
Svar på remiss - Gemensamt ansvar - en modell för planering 
och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33) 

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola har fått i 

uppdrag att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras 

utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utredningen föreslår bland annat att: 

• Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov 

och arbetsmarknadens behov. 

• Tillgången till och bredden av yrkesutbildning i komvux behöver öka. 

• Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och 

dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas samt för gymnasieskolan hur många 

platser som ska finnas på dessa. Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet 

inom gymnasieskolan och för yrkesutbildning inom komvux. Den ökade statliga styrningen av 

utbudet ska gälla både kommunala och enskilda huvudmän.Salems kommun är en av 

remissinstanserna till utredningen och remissvaret ska skickas till Utbildningsdepartementet 

senast den 30 november 2020. 

Barn-och utbildningsförvaltningen instämmer med problembilden som utredningen målar 

upp och instämmer med många förslag. Däremot är det problematiskt att det kommunala 

självstyret inskränks när det gäller planerandet och dimensioneringen av gymnasieutbudet 

samtidigt som kommunen fortfarande bär ansvaret både för att invånarna erbjuds ett brett 

utbud av utbildning och för själva utbildningen vid de kommunala gymnasieskolorna. Det 

finns även en risk för minskad flexibilitet och tröghet då skolhuvudmän måste anpassa sig 

efter regionala ramar och inte kan påverka sitt utbildningsutbud efter lokala trendskiften i 

ungdomars gymnasieval.  

Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar vidare att det finns en väl utbyggd regional 

samverkan som bland annat inkluderar en gemensam antagningsorganisation och ett arbete 

kring planering och dimensionering av gymnasieskolor i regionen som leds av Storsthlm. Det 

regionala samarbetet i regionen är mycket viktigt eftersom gymnasieelever i 

Stockholmsregionen i väldigt hög grad studerar i en annan kommun än de bor i.  

Ärendet behandlades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2020 

där nämnden beslutade att  anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande över remissen 

"Gemensamt ansvar- en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning" 

som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen.  
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2020-11-30 

13 av 22

 Kommunstyrelsen 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

•• Salems 
kommun 



 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen  beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande över 

remissen "Gemensamt ansvar- en modell för planering och dimensionering av gymnasial 

utbildning" som svar på remissen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet. 

______________________ 
 
Beslutsexpedierin 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arkivet 

Utbildningsdepartementet 
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KS § 114 KS/2020:374  

 
Svar på remiss - SOU 2020:28 Likvärdig skola - minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning 

Regeringen beslutade den 19 juli 2018 att uppdra åt en särskild utredare att analysera och 

föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till 

förskoleklass och grundskola i syfte att öka likvärdigheten inom berörda skolformer (dir. 

2018:71). Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnade den 27 april 2020 sitt 

betänkande En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning 

(SOU 2020:28). Utredningen innehåller en mängd förslag där de viktigaste är: 

• Ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare och alla huvudmän deltar införs och 

administreras av Skolverket. 

• Möjliga urvalsgrunder till skolor förändras och regleras. När det finns fler sökande än 

platser vid en skola ska huvudmannen kunna välja att använda någon eller några av 

urvalsgrunderna syskonförtur, geografiskt baserat urval, kvot eller skolspår (för enskilda 

huvudmän verksamhetsmässigt samband). Fristående huvudmän får inte längre ha en egen 

kö eller ge förtur till elever som går i den fristående huvudmannens förskola.  

• En förändring ska genomföras av hur ersättningen till enskilda huvudmän, den s.k. 

skolpengen, beräknas. Avdrag ska göras för de merkostnader som uppstår p.g.a. att olika 

huvudmän har olika ansvar. 

• Flertalet riktade statsbidrag slås samman till ett sektorsbidrag till skolan. 

• Skolverket bör etablera en regional organisation för att säkerställa ett aktivt och nära 

samarbete med huvudmännen i varje region. 

Salems kommun är en av remissinstanserna betänkandet. Remissvaren ska ha kommit in till 

Utbildningsdepartementet senast den 30 november 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen 

instämmer med huvuddragen i utredningen. Förvaltningen ser dock en stor risk i att maximalt 

50% av eleverna får antas till en friskola med närhet till skolan som urvalsgrund. Detta 

riskerar att minska valfriheten för kommunmedborgare att välja en friskola inom kommunen. 

Vidare riskerar det att ge effekten att Salems kommun går miste om skolkapacitet då 

friskolorna i Salem riskerar få en större andel elever som inte bor i kommunen.  

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 

2020 där nämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande med tillägg att 

stryka det andra stycket under punkten 6.5.2 i förslaget till remissyttrande som inleds med 

texten "Att fristående huvudmän", och överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. 
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Ordförandes förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uttalar följande:  

“Ett aktivt skolval ger fler barn och elever större möjligheter till personlig utveckling. 

Kommunen ska aktivt informera alla föräldrar om skolvalets möjligheter. Det ska vara möjligt 

att ställa sig i kö hos friskolor fr o m 4 års ålder. Kontinuitet för barn i 4-5 års ålder som vill 

fortsätta i friskolans skolverksamhet ska säkras.” 

2.  Kommunstyrelsen uttalar vidare: 

“Salems kommun är tveksam till lottning (“lika möjligheter” / “randomiserat urval”) som 

urvalsgrund.” 

3. I tjänsteskrivelsen sid 3, första stycket beskrivs att lottning är en möjlighet att använda för 

en del av skolplatserna i Fågelsångens grundskola, vilket skulle vara ett kommunalt verktyg 

för att minska “skolsegregationen inom kommunen”. Tjänsteskrivelsen är inte en del av det 

yttrande som ska antas, men kommunstyrelsen vill markera att detta resonemang är olyckligt 

i detta skede. En sådan lokal diskussion om “skolsegregation” måste föras mer allsidigt och 

förutsättningslöst.  

4. Kommunstyrelsen beslutar i övrigt enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag. 

5. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet. 

Yrkanden  och proposition  

Arne Närström (S), yrkar avslag på punkt 1 i ordförandens förslag. 

Arne Närström (S) yrkar att texten från förvaltningen i 6.5.3 läggs till. “Att fristående 

huvudmän inte längre får ge förtur till elever från sina egna förskolor är positivt då det ger 

vårdnadshavare större frihet i valet av förskola. Idag kan många känna sig tvingade att välja 

en fristående huvudmans förskola för att vara garanterade en skolplats senare.” 

Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Rickard Livén (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till Arne Närströms (S) yrkande om avslag på punkt 1 i 
ordförandens förslag.  
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Proposition  
Ordföranden ställer punkt 1 i ordförandens förslag till beslut mot Arne Närströms (S) yrkande 
om att avslå punkt 1 i ordförandens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med det. 

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger avseende 
punkt 2-4 och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  

Därefter ställer ordförande Arne Närströms (S) yrkande om punkten 6.5.3 mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.  

Votering begärs.  

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå yrkandet om punkten 6.5.3 röstar ja 
och den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Arne 
Närströms (S) yrkande.  

Voteringen utfaller enligt följande: 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd  voteringslista. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå 
yrkandet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uttalar följande:  

“Ett aktivt skolval ger fler barn och elever större möjligheter till personlig utveckling. 

Kommunen ska aktivt informera alla föräldrar om skolvalets möjligheter. Det ska vara möjligt 

att ställa sig i kö hos friskolor fr o m 4 års ålder. Kontinuitet för barn i 4-5 års ålder som vill 

fortsätta i friskolans skolverksamhet ska säkras.” 

2.  Kommunstyrelsen uttalar vidare: 

“Salems kommun är tveksam till lottning (“lika möjligheter” / “randomiserat urval”) som 

urvalsgrund.” 

3. I tjänsteskrivelsen sid 3, första stycket beskrivs att lottning är en möjlighet att använda för 

en del av skolplatserna i Fågelsångens grundskola, vilket skulle vara ett kommunalt verktyg 

för att minska “skolsegregationen inom kommunen”. Tjänsteskrivelsen är inte en del av det 

yttrande som ska antas, men kommunstyrelsen vill markera att detta resonemang är olyckligt 

i detta skede. En sådan lokal diskussion om “skolsegregation” måste föras mer allsidigt och 

förutsättningslöst.  

4. Kommunstyrelsen beslutar i övrigt enligt Barn- och utbildningsnämndens förslag. 

5. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet. 
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Reservation  

Socialdemokraterna reserverar oss mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

______________________ 
 
Beslutsexpedierin 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arkivet 

Utbildningsdepartementet 
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KS § 115 KS/2020:358  

 
Rekommendation om att anta överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om 
uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningen i 
länet 

En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan 

har tagits fram med hjälp av Storsthlm. Samverkansöverenskommelsen är en övergripande 

beskrivning av uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningens verksamhet i 

Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, 

jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett 

stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten.  

Socialnämndens ordförande har fattat ett delegationsbeslut i ärendet den 2 november 2020 

om att Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta överenskommelsen 

mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan 

avseende ungdomsmottagningarna i länet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen  föreslår  kommunfullmäktige att anta överenskommelsen mellan 
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende 
ungdomsmottagningarna i länet. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Socialnämnden 
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KS § 116 KS/2020:366  

 
Äldreplan 

Ärendet utgår. 
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KS § 117 KS/2020:370  

 
Förslag på avgifter för Säby sim- och sporthall 

Vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 oktober 2020 KoF § 46 behandlades 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan samt avgifter för 2021-2023. Då beslutades att 

föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nya avgifter för bad vid Säby Sim- och 

sporthall för 2021. Förslaget till avgifter ska behandlas separat och ej tillsammans med 

verksamhetsplanerna för 2021-2023. 

Avgifter för bad fastställs av kommunen och förslaget att höja avgifterna kan anses som 

motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2015. Både löner och kostnader har ökat 

under denna period. I Medleys förslag till avgifter ligger även nya avgiftsförslag såsom ex 

badtillägg för barn och unga, engångsentré för pensionär och barn före kl 15. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera avgifterna för Säby Sim- 

och sporthall enligt förslag i medföljande bilaga.  

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 oktober 2020 där 

nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter för bad vid 

Säby Sim- och sporthall för 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för bad vid Säby Sim- 
och sporthall för 2021 i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut KoF § 46. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Kultur- och fritidsnämnden 
Medley  
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KS § 118 KS/2020:338  

 
Omstart av planeringsarbete avseende Salems centrum 

Ärendet gäller att ange förutsättningar samt anslå medel för ett projekt ska lägga grunden för 
att kommunstyrelsen vid ett senare tillfälle kan ta beslut om att inleda detaljplanearbete för 
kommunens mark i Salems centrum. Viktiga huvudkomponenter i projektet är att ta fram en 
strukturplan, låta genomföra markvärdering, förhandla med exploatören om planeringsavtal 
inklusive finansiering samt, samt förutsättningar för in- och utfartstrafik till området och 
parkering. 

Yrkanden  
Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S), Raili Nilsson (C), Björn Kvist (M) 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 
1. Att ge miljö- och samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att beställa förslag på två 
strukturplaner enligt bilaga 1 i ärendet. 

2. Att godkänna en projektbudget om 1,7 mkr i enlighet med bilaga 2 i ärendet för tiden fram 
till att detaljplanearbete i Salems centrum kan inledas. 

3. Att ge miljö- och samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upphandla en trafikplan som 
inkluderar en rondell i enlighet med vad som beskrivs i ärendet. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Kommunledningskansliet 
Ekonomikontoret 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
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