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Plats och tid:

Digitalt möte via Google meet, Måndagen den 2021-02-15, kl. 19:00 - 21:00

Beslutande:

Lennart Kalderen (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner (M)
Björn Kvist (M)
Rickard Liven (M)
Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L)
Arne Närström (S)
Björn Wivallius (S)
Berit Heidenfors (S)
Anders Klerkefors (R), jäv§§ 13-14
Mona Lisa Larsson {SO)

Ersättare:

Farzana Khan (M), Björn Odelius (M), Maria Zitting Nilsson (C),
Johanna Liljedal (L):, Åsa Dahl (L), Tommy Eklund (S), Gunila Kallio (S), Mats
Nittve (R), (tjänstgörande§§ 13-14), Conny Wessberg (SO)
Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Ida Malmborg, HR-chef
Ulf Haraldsson, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, skol- och förvaltningschef
Katarina Sweding, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, förvaltningschef Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood, verksamhetscontroller
Katarina Sjödin, handläggare Sonia Khan, handläggare Linda Brander, Olle Glimvik

Övriga deltagande:

(M)
Utses att justera:

Arne Närström (S)

Justeringens
plats och tid:

Kansliet, 2021-02-17, kl. 09:30

Underskrifter:
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Lennart Kalderen (M)

Justerande
Arne Närström (S)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
Sammanträdes-

Kommunstyrelsen

datum:

2021-02-15

Datum för anslagets
uppsättande:

Överklagande tiden går
ut: 2021-03-11

2021-02-18
Datum för anslagets
nedtagande:
2021-03-12
Förvaringsplats
för protokollet:
Underskrift:
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~
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Anmälningsärenden
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Krisledningsnämndens minnesanteckningar

§5

Svar på remiss angående Strategi för friluftsliv i Stockholms län
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Revidering av avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till föreningsliv m.fl .
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Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021

§8

Funktionshinderplan 2021-2026

§9

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan nr 83-22, förslag att
godkänna marköverlåtelseavtal

§ 10

Detaljplan för Salem 4:2 och del av 5:3 (Trekanten), plan 83-22 - Godkännande av
detaljplan inför antagande

§ 11

Södra Hallsta - avvikelse från planuppdrag

§ 12

Planbesked Salem centrum

§ 13

Gatukostanadsredovisning Heliodal och Solliden

§ 14

Gatukostnadsredovisning Karlskronaviken
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Svar på remiss "Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund"
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Riktlinje och taxa för foodtrucks
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Nytt Klimatinitiativ
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§ 22

Svar på motion - Upprättande av en klimatplan i Salems kommun.
Väckt av Anne Henningsson (MP)

§ 23

Svar på motion - Mål och riktlinje för klimatarbete. Väckt av Anders Klerkefors (R)
och Maria Trap (R)

§ 24

Svar på motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun. Väckt av Mia Fransen (L)

§ 25

Svar på samråd angående förlängning av koncession Kolbotten-Tuna

§ 26

Ansökan om föreningsbidrag - Nattvandring

Ordf. sign.
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KS § 1
Redovisning av Utvärdering av kommunens hantering av
Covid-19
Salem kommun har tagit beslut om att utvärdera sin hantering av Coronapandemin under
perioden 1 februari 2020 till den 1 juli 2020. Det övergripande målet med utvärderingen är
att öka Salems kommuns krisledningsförmåga. Utgångspunkt för utvärderingen har varit att
se till den centrala hanteringen för att få en helhetsbild men också specifikt på vissa berörda
förvaltningar som varit involverade i hanteringen. Den primära fokusen har varit
kommun-internt och inte inkluderat t.ex. kommunala bolag eller externa aktörer. Den
samlade bedömningen, givet ramarna för denna utvärdering är att Salems kommun varit
proaktiva och tidigt formade sig i krisledning och även varit proaktiva i sin beslutsprocess.
Krisledningsnämnden har den 5 februari 2021 lämnat en skriftlig kommentar på
konsultrapporten .
Den utsedda styrgruppen (Olle Glimvik (M), Åsa Dahl (L) och Tommy Eklund (5)) har tagit del
av rapporten och står bakom den.
Styrgruppens ordförande Olle Glimvik (M) deltar på mötet och informerar kommunstyrelsen
om styrgruppens uppdrag och överlämnar därefter rapporten till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapporten .

Bes Iutsexpediering
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 2

KS/2021:16

Anmälningsärenden
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom
området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022
Rapport om personuppgiftsincident
Beslut från Länsstyrelsen - Säkerhetshöjande åtgärder vid väg 584 på fastigheterna
Vällinge 1:1 och Hallinge 1:1 i Salems kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket för att få mer
information kring avstängningen av en vägbana under projekttiden. Trafikverket gar
svarat att man tittar på andra alternativ som har mindre påverkan på trafikflödet.
Trafikverket hoppas kunna återkomma till kommunen under mars 2021 med mer
information. Projektstart beräknas ske i augusti 2021.
Minnesanteckningar KSAU den 14 december 2020
Minnesanteckningar KSAU den 2 februari 2020

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Beslutsexpediering
Arkiv
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KS § 3
Delegationsbeslut
Delegationsbeslut angående anpassning av undervisningen på Rönn inge gymnasium
Delegationsbeslut med anledning av Regeringens restriktioner per den 18 december
2020
Delegationsbeslut angående besöksstopp på SÄBO från den 13 januari
Delegationsbeslut angående revidering av nämndens beslut från den 20 januari 2021
Delegationsbeslut om att häva besöksstopp på SÄBO per den 4 februari 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsexpediering
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS §4

KS/2020 :104

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.

Bes Iutsexped ie ring
Arkiv

Ordf. sign .

Just. sign.
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KS § 5

KS/2021:65

Svar på remiss angående Strategi för friluftsliv i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms översänder remiss på "Strategi för friluftsliv i Stockholms län". Svar
skall ha inkommit från Salems Kommun senast 2021-02-26.
Länsstyrelserna har i uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med
friluftspolitiken i samverkan bl a med kommunerna, för att stärka samordningen, skapa forum
för samverkan och förverkliga regeringens friluftspolitik har ett förslag till friluftsstrategi tagits
fram.
Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 januari 2021, där
nämnden beslutade att man har inget att erinra mot Länsstyrelsens "Strategi för friluftsliv i
Stockholms län".

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Länsstyrelsens "Strategi för friluftsliv i Stockholms
län".

Kultur- och fritidsnämnden
Länsstyrelsen i Stockholms län
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 6

KS/2021 :63

Revidering av avgifter för uthyrning av kommunens lokaler till
föreningsliv m.fl. 2021
Utifrån Kommunfullmäktige beslutade rambudget för 2021-2023 (taget den 17 juni 2020)
samt beslut om att fastställa finansieringsbudgeten för 2021-2023 (taget den 25 november
2020) ska Kultur- och fritidsnämnden anpassa sin budgeten ytterligare med -45 tkr utöver de
budgetrammar nämnden fattade beslut om den 22 oktober 2020.
I underlaget till Kommunfullmäktiges förslag till finansieringsbudget för 2021-2023 finns i
bilaga förslag att kulturnämndens budget anpassas med -45 tkr för 2021-2023 via ändringar
av "Avgifter i idrottshallar Justeringar". Det har inte genomförts någon justering av avgifterna
för denna sortens lokalanvändning sedan 2015. Förslaget är ett av flera som kultur- och
fritidsförvaltningen samt andra förvaltningar har lämnat till Kommundirektören i syfta att
kommunen ska kunna vara förberedd på ev anpassningar påg a coronapandemins inverkan
på den kommunala ekonomin.
Kultur- och fritidsnämnden kan välja annan anpassning är den föreslagna avgiftsförändringen.
Beslut om anpassning måste vara beslutad hos Kultur- och fritidsnämnden innan mars.
Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 november 2020,
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige fastställa reviderade avgifter för
uthyrning av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021, under förutsättning att
kommunfullmäktige antar föreliggande budgetförslag för 2021-2023 samt att följande
avgiftsförändring föreslås gälla fr o m 2021-04-01.

Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderade avgifter för uthyrning
av kommunens lokaler till föreningslivet m fl för 2021.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande avgiftsförändring ska
gälla från och med 2021-04-01.

Yrkande och proposition
Björn Wivallius (S) yrkar på en 5% höjning av avgifterna och att ge förvaltningsledningen i
uppdrag att minska vissa budgetposter på mellan 5-10 tkr tills anpassningen uppnåtts.
Rickard Liven (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till Björn Wivallius yrkande.

Ordf. sign.

Just. sign.
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Proposition
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Björn Wivallius (S) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag, varpå votering begärs.
Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Björn Wivallius (5) yrkande röstar ja
och den som vill bifalla yrkandet röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Björn
Wivallius (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 föreslår kommunfullmäktige fastställa reviderade avgifter för uthyrning
av kommunens lokaler till föreningslivet m f1 för 2021.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande avgiftsförändring ska
gälla från och med 2021-04-01.

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi
Kommunikation
Arkivet

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS§ 7

KS/2020:401

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan för 2021
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 vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 september
2020 där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att fastslå prislistan för
gymnasieskolan 2021 baserat på en genomsnittlig uppräkning om noll procent.

l(ommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastslå prislistan för gymnasiesk.olan 2021 i
enlighet med tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2020.

Barn- och utbildningsnämnden
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 8

KS/2020:367

Funktionshinderplan 2021-2026
Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av
omsorgen för funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen anges ett antal strategiska
områden som är i fokus för att på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov av stöd och
omsorg. I planen ingår en prognos avseende det framtida behovet av platser för
boendeformerna gruppbostad och servicebostad enligt LSS.
Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 10 oktober 2020, där nämnden
beslutade att godkänna planen samt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
Funktionshinderplanen 2021-2026.

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshinderplan 2021-2026.
Yrkande och proposition
Arne Närström (S) yrkar att punkt 2 på sidan 22 i bilagan ska tas bort från ärendet.
Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.
Sedan ställer ordförande Arne Närströms (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen har bifallit tilläggsyrkandet.

l(ommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshinderplan
2021-2026.
2. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 2 på sidan 22 i bilagan ska tas bort från ärendet.

Socialnämnden
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.

Salems
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KS § 9

KS/2021:75

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan
nr 83-22, förslag att godkänna marköverlåtelseavtal
Detaljplanen Salem 4:2 och del av Salem 5:3, Trekanten, plan nr 83-22 syftar till att möjliggöra
uppförandet av ny bostadsbebyggelse om cirka 100 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt.
Ett planeringsavtal tecknades 2018-09-18 av bolaget och 2018-11-06 av kommunen för att
reglera upprättande av detaljplanen samt framtida marköverlåtelse. Ett marköverlåtelseavtal
har tagits fram som ersätter planeringsavtalet och reglerar bland annat villkor och åtaganden i
samband med marköverlåtelsen och under genomförandeskedet.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19.

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade marköverlåtelseavtal.

Yrkande och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar att ärendet ska återremitteras då frågor avseende infart m.m inte
är lösta bör ärendet inte beslutas idag.
Lennart Kalderen yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) återremissyrkande.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Proposition
Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag
och finner att ärendet avgörs idag.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föresl år kommunfullmäktige att godkänna miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningens upprättade marköverlåtelseavtal.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rosenmark Salem AB
Arkiv

Ordf. sign .

Just. sign .
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KS § 10

KS/2020:369

Detaljplan för Salem 4:2 och del av 5:3 (Trekanten), plan 83-22
- Godkännande av detaljplan inför antagande
Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober, KS § 92, att ge bygg- och miljönämnden i
uppdrag att upprätta en detaljplan för fastigheten Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten).
Till bakgrund för ärendet ligger ett positivt svar på en begäran om planbesked . Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två flerbostadshus på del av fastigheten Salem
5:3 samt införa skyddsbestämmelser för det befintliga flerbostadshuset på fastigheten Salem
4:2. Planområdet tillhör kommundelen Söderby och är beläget i korsningen mellan
Sanatorievägen och Söderby Gårds Väg.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande. Detaljplanen har varit ute på samråd
mellan den 29 november och den 29 oktober 2019 och på granskning mellan den 25 juni och
den 4 augusti. Under samrådet inkom ett 15-tal yttranden och under granskning ett 10-tal
yttranden. Endast en privatperson har yttrat sig och inkomna yttranden med kommentarer
finns att läsa i ett sammanställt granskningsutlåtande. Efter att detaljplanen har varit ute på
granskning har inga större revideringar av planförslaget gjorts. Ett sent yttrande har inkommit
2020-10-16 från tomträttshavare till fastigheten 4:1. Nämnden har tagit del av yttrandet. För
mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2020-09-30.
Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 20 oktober 2020 och
nämnden beslutade att godkänna detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten),
plan 83-22 samt föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
detaljplan.

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för Salem 4:2
och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan 83-22.
Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar att ärendet ska återremitteras då frågor avseende infart m.m inte
är lösta bör ärendet inte beslutas idag.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförande förslag.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Proposition
Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag
och finner att ärendet avgörs idag.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.
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Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för Salem 4:2
och del av Salem 5:3 (Trekanten), plan 83-22.

Bygg- och miljönämnden
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 11

KS/2018:377

Södra Hallsta - avvikelse från planuppdrag
Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden att
upprätta en detaljplan för Södra Hallsta. Detaljplanen upprättas med standardförfarande PBL
(SFS 2010:900) 5 kap 7 §, i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra ett nytt bostadsområde med bostäder i flerbostadshus och radhus, med
upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt. Inom området planeras även för en förskola och ett
LSS-boende.
Planförslaget är nu redo för beslut om samråd i Bygg- och miljönämnden.
Ärendet har tagits upp i kommunstyrelsens arbetsutskott då det nu finns skillnader mellan
det sam rådsförslag som lyfts till ordförandeberedningen inför bygg- och miljönämnden i
februari och tecknade planeringsavtal samt givet planuppdrag, där det har tillkommit ca 10 %
fler lägenheter samt att byggnadsytan har reviderats i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28.

Ordförandes förslag till beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen godkänner förändringen och tillstyrker att bygg- och miljönämnden
tar ut ärendet till samråd.
Kommunstyrelsen noterar fattat delegtionsbeslut daterat den 15 november 2019 om
Rönn inge port 3

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar att förändringen ska avslås enligt följande:
"Att göra större avvikelser av denna art är inte rimligt då det ändrar en stor del av
förutsättningarna för projektet. Om andra aktörer haft samma förutsättningar, i ett tidigare
skede som nuvarande aktörer har nu genom denna ändring, hade de kanske kunnat lämna ett
förmånligare förslag. Genom att anta ett omfattande tillägg som detta gynnas de antagna
entreprenörerna på ett inte helt rättvist sätt. Svea fastigheter får en ökning av ljus BTA med
500 kvm och Vestigia får en ökning med 1 500 kvm ljus BTA i ytterligare en våning. Dessa
förändringar är på intet vis av ringa karaktär." Med hänvisning till ovanstående yrkar Anders
Klerkefors (R) att kommunstyrelsen beslutar att avslå förändringen.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.

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

Ordf. sign.

Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förändringen och tillstyrker att bygg- och miljönämnden tar
ut ärendet till samråd.
2. Kommunstyrelsen noterar fattat delegtionsbeslut daterat den 15 november 2019 om
Rönn inge port 3.

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

Bygg- och miljönämnden
Arkiv

~
Ordf. sign.

L

Just. sign.
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KS § 12

KS/2020:338

Planbesked Salem centrum
Fastighetsägaren för 5:7 och Salem 5:8, Fastighets AB Salem (Grandholm Gruppen AB) inkom
den 5 november 2020 med ansökan om planbesked för Salem 5:7, 5:8 samt del av Salem
5:24. Ansökan innefattar bostäder, handel och kontor. På fastigheten avses även
parkering/garage att uppföras för att täcka de nya fastigheternas behov av parkeringsplatser.
Flerbostadshusen planeras att innehålla ca 175 lägenheter med varierad upplåtelseform
(hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt). Ansökan innebär en ändring av befintlig detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2 november 2020 att avbryter
förhandlingarna med ägaren av Salems centrum eftersom det ej gått att nå en
överenskommelse efter flera års förhandlingar.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27.

Yrkanden
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Mona-Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Björn Kvist yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Grandholm Gruppen AB ansökan om planbesked för
bostäder, centrum och kontor som avser fastigheterna Salem 5:7 och Salem 5:8 samt del av
Salem 5:24 inom Salems centrum .

Grandholm Gruppen AB
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 13

KS/2020:254

Gatukostnadsredovisning Heliodal och Solliden
Kommunfullmäktige godkände 2015-10-01 § 38 gatukostnadsutredningen för Heliodal och
Solliden. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas inom
fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas när vägarna
är färdigbyggda i båda områdena. Gatukostnader inom exploteringsområdena finansieras av
fastighetsägarna och av skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägare
och skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015. Berörda i området har
skickat in en skrivelse till kommunen som har behandlats vid kommunstyrelsens tekniska
utskott den 3 februari 2021.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 oktober 2020 där
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna gatukostnaderna för
Heliodal och Sol liden samt att information skriftligen skulle gå ut till de berörda efter deras
sammanträde. Vidare har kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari beslutat att
skicka bilaga 2 till tjänsteutlåtande med dnr KS/2020:291 daterat 2021-01-26 som svar på
skrivelse gällande gatukostnader.

Jäv
Anders Klerkefors (R) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Matts Nittve (R) träder in som
tjänstgörande ersättare.

Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beträffande Hagsätervägen ska
fördelningsområdets andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Heliodal och Sol liden.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förutom punkt 1 ovan godkänna
den föreslagna fördelningen.

Yrkanden och proposition
Mats Nittve (R) yrkar att ärendet ska återremitteras för att räkna om kostnaderna på annan
beräkningsgrund.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförande förslag.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Ordf. sign .

Just. sign .

Salems
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Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Arne Närström (S) yrkar avslag på Mats Nittves (R) återremissyrkande.
Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Mats Nittves (R) återremissyrkande.

Proposition
Ordföranden ställer Mats Nittves (R) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag
och finner att ärendet avgörs idag.
Votering begärs.
Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Mats Nittves återremissyrkande röstar
ja och den som vill bifalla yrkandet röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Mats
Nittves (R) återremissyrkande.
Voteringen utfaller enligt följande: 10 ledamöter röstar ja och 1 röstar nej. Hur var och en
röstat framgår av bilagd voteringslista. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå
yrkandet.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beträffande Hagsätervägen ska
fördelningsområdets andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Heliodal och Solliden.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förutom punkt 1 ovan godkänna
den föreslagna fördelningen.

Reservation
Mats Nittve (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.

Salems
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KS § 14

KS/2020 :291

Gatukostnadsredovisning Karlskronaviken
Kommunfullmäktige godkände 2015-06-11 § 24 gatukostnadsutredningen för
Karlskronaviken. I utredningen presenteras preliminära kostnader och hur de ska fördelas
inom fördelningsområdet. Utredningen anger att de faktiska kostnaderna ska fördelas när
vägarna är färdigbyggda i båda områdena. Gatukostnader inom exploteringsområdena
finansieras av fastighetsägarna och av skattekollektivet. Hur kostnaderna ska fördelas mellan
fastighetsägare och skattekollektivet presenteras i gatukostnadsutredningen från 2015.
Berörda i området har skickat in en skrivelse till kommunen som har behandlats vid
kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari 2021.
Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 oktober där utskottet
beslutade att föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna gatukostnaderna för
Karlskronaviken samt att information skriftligen skulle gå ut till de berörda efter deras
sammanträde. Vidare har kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari beslutat att
skicka bilaga 2 till tjänsteutlåtande med dnr l<S/2020:291 daterat 2021-01-26 som svar på
skrivelse gällande gatukostnader.

Jäv
Anders Klerkefors (R) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Matts Nittve (R) träder in som
tjänstgörande ersättare.

Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beträffande Karlskronaviken ska
fördelningsområdets andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Karlskronaviken.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förutom punkt 1 ovan godkänna
den föreslagna fördelningen.

Yrkanden och proposition
Mats Nittve (R) yrkar att ärendet ska återremitteras för att räkna om kostnaderna på annan
beräkningsgrund.
Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Mats Nittves (R) återremissyrkande.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförande förslag.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Ordf. sign.

L .
Just. sign.

Salems
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Proposition
Ordföranden ställer Mats Nittves (R) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag och
finner att ärendet avgörs idag.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beträffande Karlskronaviken ska
fördelningsområdets andel vara 80% och kommunens andel 20%.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna de slutliga
gatukostnaderna för Karlskronaviken.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förutom punkt 1 ovan godkänna
den föreslagna fördelningen.

Reservation
Mats Nittve (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

Ordf. sign.

L

Just. sign.

Salems
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l<S § 15

l<S/2021:60

Svar på remiss "Förslag till vision Mätarens vattenvårdsförbund

2022-202711
Under hösten 2019 påbörjade Mälarens vattenvårdsförbund att ta fram en vision för
kommande verksamhet inom förbundet. Detta med anledning att projektet Mälaren- en sjö
för miljoner löper ut i december 2021.
l<ommunen har har nu erhållit en remiss från Mälarens vattenvårdsförbund där man önskar få
synpunkter på följande två förslag:
1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027
2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 25 januari 2021.

Kommunstyrelsens beslut
l<ommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige att anta tjänsteskrivelse daterad 25
januari 2021 som sitt svar på remiss från Mälarens vattenvårdsförbund.

Mälarens vattenvårdsförbund
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 16

KS/2020:386

Riktlinje och taxa för foodtrucks
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att det finns ett intresse att
bedriva foodtruck-verksamhet i kommunen, speciellt på Rönn inge torg.
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag på information och riktlinjer
för foodtruck-verksamhet i Salems kommun. Informationen och riktlinjerna beskriver vilka
tillstånd som behövs, utseende och skötsel av bilen/verksamheten, lämpliga platser för
bilarna samt övriga driftfrågor. I gällande taxa för markupplåtelser antagen av
kommunfullmäktige finns ingen taxa för foodtrucks. Under förutsättning att kommunstyrelsen
beslutar att anta riktlinjer för foodtrucks behöver gällande taxa för markupplåtelse
uppdateras med upplåtelse av s.k. foodtrucks. Taxan föreslås träda i kraft den 11 mars 2021.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 16 december 2020 där
utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjer för foodtrucks i Salems
kommun enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386 samt
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att taxan kompletteras avseende
upplåtelse för s.k. foodtrucks. Taxan träder i kraft 11 mars 2021.

Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen qeslutar anta riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun enligt
bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386,

Kommunstyre/sen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
2. Taxan för markupplåtelse kompletteras avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks.
3. Taxan ska vara 4 000 kr/månad eller 400 kr/dag.
4. Tillstånd får sökas för max tre månader i taget.
5. Taxan träder i kraft den 11 mars 2021.

Yrkanden och proposition
Anders Klerkefors (R) yrkar att ärendet ska återremitteras så att elförsörjningen kan regleras
samt att texten avseende utbud kan ses över.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Proposition
Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R) återremissyrkande mot att ärendet avgörs idag och
finner att ärendet avgörs idag.
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.

1A
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för foodtrucks i Salems kommun enligt
bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03 med dnr KS/2020:386,

Kommunstyre/sen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
2. Taxan för markupplåtelse kompletteras avseende upplåtelse för s.k. foodtrucks.
3. Taxan ska vara 4 000 kr/månad eller 400 kr/dag.
4. Tillstånd får sökas för max tre månader i taget.
5. Taxan träder i kraft den 11 mars 2021.

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

Ordf. sign.

.L .

Just. sign.
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KS § 17

KS/2020:127

Arkivreglemente
Ett arkivreglementet har som syfte att fastställa ansvarsfördelningen av arkivhanteringen i en
kommun och preciserar ansvarsfördelningen utöver vad som framgår av lag eller förordning.
Salems kommuns nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige i Salems 2010.
Sedan 2010 har utvecklingen i kommunen gått från att hantera merparten av handlingarna
analogt till att hantera merparten digitalt. Till skillnad från det nuvarande reglementet är
förslaget teknikneutralt. Det nya förslaget beskriver därtill mer utförligt ansvaret och rollerna
på nämnd- och förvaltningsnivå. Sammanfattningsvis är förslaget i linje med arkivlagens
bestämmelser och möjliggör för en effektiv och ändamålsenlig hantering av kommunens
handlingar oavsett om de finns i analog eller digital form.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns
nya Arkivreglemente.
2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Salems kommuns Arkivreglemente
antaget av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 § 29 upphävs.

Alla nämnder
Arkiv

~
Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 18

KS/2020:403

Arkivbeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny reviderad arkivbeskrivning för
kommunstyrelsen. Den nuvarande arkivbeskrivningen antogs av kommunstyrelsen den 1
mars 2010, § 30. Efter antagandet har omorganisationer skett på förvaltningsnivå vilket
innebär att den nuvarande arkivbeskrivningen inte längre beskriver den nuvarande
förvaltningsorganisationen. Kommunstyrelsens arbetssätt speglar inte heller den nuvarande
arkivbeskrivningen . År 2010 var arbetssättet främst analogt medan den idag är mer digital.
Det nya förslaget är teknikneutralt och tydliggör arkivstrukturen och
förvaltningsorganisationen på kommunstyrelsen .
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 7 december 2020.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta den presenterad arkivbeskrivning för
kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att upphäva arkivbeskrivningen för
kommunstyrelsen beslutad den 1 mars 2010 § 30.

Kommunstyrelseförvaltningen
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 19

KS/2021:58

Revidering av firmatecknare
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen återfinns i
punkt 4,5,8 och 10.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse kommunstyrelsens
ordförande Lennart Kalderen (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens vice
ordförande Petter Liljeblad {L), i förening med endera av följande personer: kommundirektör
Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund eller ekonom Lena Levin.
2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande avtal
och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall för denne,
ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.
3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för denne,
miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar underteckna
köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat om
fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.
4.Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom Sonja
More, ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin och ekonom Maria Johansson att två i
förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria
Alkhouri, Marie-Louise Olheim, Sara Netzell och Johan Porsin att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.
5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur underteckna
kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro (kundnummer M 4471) och
avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats Bergström, socialchef Jenny Thorsell,
utredare Sandra Momic, verksamhetschef Carina Strandberg, verksamhetschef,
myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall, enhetschef Karl Lindgren,
enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin Nordenmalm, utredare Jevgenia Villarroel,
medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin Pettersson, att två i förening eller en av dessa i
förening med endera av följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina
Pettersson, nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, administratör
Lovisa Lid berg, och assistent Åsa Hultberg.
6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester eller
annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen för att
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fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som firmatecknare för
kommunen.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att utkvittera
för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena Levin,
Asad Khan, Sonja More, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin eller Marie-Louise
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.
9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens fastighetsdeklarationer.
10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson Birgitta Eklund, Agneta Forsslund, Maria
Svartbäck, Ja nita Wassholm, Eva Sköld, Åse Finnman, Charlotta Öhrvall och Nadja Warg två i
förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för lönekörning.
11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck och Åse
Finnman som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på
Skatteverkets hemsida.
12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderen och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där kommunens
firmatecknare efterfrågas.

Ekonomikontoret
HR-enheten

Ordf. sign.

L

Just. sign.
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KS § 20

KS/2021:36

Medborgarlöfte 2021-2022
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete och gäller från polis och kommun till kommuninvånarna.
Medborgarlöften är ett sätt att kommunicera till kommuninvånarna om valda delar i polisens
och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Innehållet i medborgarlöftet grundar sig på den gemensamt framtagna lägesbilden där
tryggheten i kommunens centrum och andra offentliga miljöer samt tryggare hemmiljö är
prioriterade områdena.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta medborgarlöften tillsammans med lokal polisområdet
Södertälje, gällande åren 2021-2022.

Södertäljepolisen
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS/2021:76

Nytt Klimatinitiativ i Salem
Salems kommun arbetar för att FN:s och de nationella klimatmålen ska nås. Salems kommuns
ansvarsområden är de utsläppskällor som finns i den kommunala organisationen, fastigheter,
verksamheter, fordon och beteenden. Kommunen ska genom främst kommunikationsinsatser
arbeta för att underlätta för boende och verksamma i Salem att leva klimatsmart vardagen.
Salems kommuns mål och indikatorer behöver en tydligare klimatprofil. Kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige föreslås därför ställa sig bakom dokumentet "Nytt klimatinitiativ i

Salem'~

Yrkanden
Anders Klerkefors (R), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Rickard Liven (M) och Mona-Lisa
Larsson (SD) yrkar bifall på ordförandens förslag. Ordföranden konstaterar att enbart
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom dokumentet "Nytt

Klimatinitiativ i Salem" som programförklaring för hur Salems kommun ska nå klimatmålen.

Alla nämnder
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 22

KS/2017:209

Svar på motion - Upprättande av en klimatplan i Salems
kommun. Väckt av Anne Henningsson (MP)
Anne Henningsson (MP) har den 11 maj 2017 väckt en motion om upprättande av en
klimatplan i Salems kommun. Ärendet behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 17 maj 2018 och ärendet minoritetsåterremitterades för ett förtydligande och en
fördjupning av hur man systematiskt och uthålligt arbetar med klimatfrågan .
Mot bakgrund av dokumentet "Nytt klimatinitiativ för Salem" föreslås motionen anses vara
besvarad.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses vara
besvarad.

Miljöpartiet
Arkiv

Ordf. sign .

Just. sign.
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KS § 23

l<S/2019:185

Svar på motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, väckt av
Anders Klerkefors (R) och Maria Trap (R)
Rönningepartiet har den 24 april 2019 väckt en motion om Mål och riktlinjer för klimatarbete.
Mot bakgrund av dokumentet "Nytt klimatinitiativ för Salem" föreslås motionen vara
besvarad .
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslår l<ommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses vara
besvarad.

Rönningepartiet
Arkiv

lo L

Ordf. sign.

Just. sign.

SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL

Salems

2021-02-15
35 av 37

kommun
Kommunstyrelsen

KS§ 24

KS/2018:76

Svar på motion - Historisk jämställdhet i Salems kommun,
väckt av Mia Franzen (L)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit ombedda att svara på en motion från
Liberalerna angående historisk jämställdhet i Salems kommun. Motionen beskriver att det i
Salems kommun finns vägar som är uppkallade efter historiskt betydelsefulla män, men att
det saknas kvinnor. Liberalerna föreslår att ett jämställdhetsperspektiv ska bli en naturlig del
vid namnsättning av nya kommunala verksamheter, vägar, gator eller platser. Liberalerna
föreslår att det vid namnsättning ska tas fram två namnförslag, ett kvinnonamn och ett
mansnamn, i de fall en person ska namnge objektet.
Ärendet behandlades vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019, där
nämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen .

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motion om historisk jämställdhet i
Salems kommun.

Liberalerna
Bygg- och miljönämnden
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 25

KS/2020:419

Svar på samråd ang förlängning av koncession Kolbotten-Tuna
Svenska kraftnät skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Denna inbjudan till samråd
avser förlängning av koncession för befintlig 400 kV-kraftledning mellan transmissionsnät
stationen Kolbotten och Tuna.
Aktuell 400 kV-ledning byggdes 1973. Svenska kraftnät innehar tidsbegränsad nätkoncession
för linje upp till 400 kV. Koncessionen gäller till och med den 10 augusti 2021 och därför
behöver Svenska kraftnät nu ansöka om förlängning av nätkoncessionen hos
Energimarknadsinspektionen. Ledningen kommer att behövas för en lång tid framöver då den
utgör en viktig del av elförsörjningen i Stockholmsområdet. Ledningen drivs för närvarande
med 220 kV men med hänsyn till fortsatt belastningsökning avser Svenska kraftnät
fortsättningsvis driva ledningen på 400 kV.
Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras i
den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen.
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 3 februari 2021, där
utskottet beslutade att föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelsen daterad
2021-01-07 som sitt yttrande avseende Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Tuna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens antar tjänsteskrivelse daterad 2021-01-07 som sitt yttrande avseende
Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Tuna.

Svenska kraftnät
Arkiv

6. .

Ordf. sign.

~
Just. sign.
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l<S/2021:83

Ansökan om kommunalt bidrag för Nattvandrarna år 2021
Nattvandrarna i Salems kommun har inkommit med en ansökan om bidrag om 5000 kr för
genomförande av verksamhet 2021 samt möjligheten att upprätthålla föreningen
Nattvandrarna i Salems kommun. Nattvandrarna bedriver trygghetsskapande arbete i Salems
kommun genom att på veckoslut och helger genomföra vandringar i kommunen.

Yrkanden
Arne Närström (S), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Mona-Lisa Larsson (SD), Anders
Klerkefors (R) och Rickard Liven (M) 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. Ansökan om ekonomiskt bidrag godkänns.
2. Kommunen fortsätter att bekosta samt administrera annonsering för nattvandrarna.

Nattvandrarna i Salem kommun
Arkiv

Ordf. sign .

L

Just. sign.

Votering

Salems
kommun
Kommunstyrelsen 2021-02-15 Votering§ 6
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Björn Wivallius {S)
tillägsyrkande röstar ja och den som vill bifalla yrkandet röstar nej . Vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Björn Wivallius (5) tilläggsyrkande .

Ledamöter

När
varo

Tjänstgörande

Vot.1

Vot. 2

Lennart Kalderen (M) ordf.

Ja

Elisabeth Bovin Exner (M)

Ja

Björn Kvist (M)

Ja

Rickard Uven (M)

Ja

Raili Nilsson (C)

Ja

Petter Liljeblad (L) 1:e vice ordf.

Ja

Arne Närström (5) 2:e vice ordf.

Nej

Björn Wivallius (5)

Nej

Berit Heidenfors (5)

Nej

Anders Klerkefors (R)

Nej
Ja

Mona Lisa Larsson (5D)

Ersättare

Farzana Khan (M)
Björn Odelius (M)
Maria Zitting Nilsson (C)
Johanna Liljedahl (L)
Åsa Dahl (L)
Håkan Paulson (KD)
Tommy Eklund (5)
Gunila Kallio (5)
Kjell Häggkvist (5)
Mats Nittve (R)
Conny Wessberg (5D)

När
varo

Vot. 3
§

ersättare

Votering

Salems
kommun
Kommunstyrelsen 2021-02-15 Votering§ 13
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå Mats Nittves återremissyrkande
röstar ja och den som vill bifalla yrkandet röstar nej . Vinner nej har kommunstyrelsen
bifallit Mats Nittves (R) återremissyrkande.

Ledamöter

När
vara

Tjänstgörande

Vot.1

Ja

Elisabeth Bovin Exner (M)

Ja

Björn Kvist (M)

Ja

Rickard Liven (M)

Ja

Raili Nilsson (C)

Ja

Petter Liljeblad (L) 1:e vice ordf.

Ja

Arne Närström (S) 2:e vice ordf.

Ja

Björn Wivallius (S)

Ja

Berit Heidenfors (5)

Ja

Mats Nittve (R)

Nej

Mona Lisa Larsson (SD)

Ja
När
varo

Farzana Khan (M)
Björn Odelius (M)
Maria Zitting Nilsson (C)
Johanna Liljedahl (L)
Åsa Dahl (L) •
Håkan Paulson (KD)
Tommy Eklund (5)
Gunila Kallio (S)
Kjell Häggkvist (S)
Mats Nittve (R)
Conny Wessberg (SD)

tjänstgörande ersättare

Vot. 3
§

Lennart Kalderen (M) ordf.

Ersättare

Vot. 2

ersättare

