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Justerande
Arne Närström (5)
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Just. sign.
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
Sammanträdes-

Kommunstyrelsen

datum:

2021-03-08

Datum för anslagets

Överklagande tiden går
ut: 2021-03-31

uppsättande:
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Datum för anslagets
nedtagande:
2021-04-01
Förvaringsplats
för protokollet:

Kansliet
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Ida Malmborg
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KS § 27
Information om strukturplaner för Salem centrum
Alarik von Hofsten presenterade de två olika förslagen till strukturplan för Salem centrum
som har lämnats.
Lennart Kalderen (M) informerade om hur styrgruppen har resonerat kring respektive förslag.
Vidare informerade Lennart Kalderen (M) om hur den tänkta processen framöver kommer att
se ut.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl 20:10 och kl 20:20

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att man har fått informationen .

Beslutsexpediering
Arkiv

Ordf. sign .

Just. sign.
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KS § 28

KS/2021:16

Anmälningsärenden
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021
Redovisning av Kultur- och fritidsnämndens lnternkontrollplan 2020
Flytt av sammanträdesdagar
Rapport tillsyn av registerförteckning
GDPR tillsyn Kultur- och fritidsnämnden
KOF § 2 redovisning internkontrollplan
§ 3 KOF lnternkontrollplan 2021
§ 7 KOF Rapport avseende tillsyn
§ 8 KoF flytt av sammanträdesdagar
Följebrev till synpunkter angående Södra Ekdalen
Synpunkt på planprogram för Södra Ekdalen
Synpunkt på naturvårdsbedömning
Brev till KSAU från Birgitta och Björn Hafström
KSAU minnesanteckningar 22 februari 2021
KSTU protokoll 25 februari 2021

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Bes Iutsexped ie ring
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 29
Delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämnden anmäler delegationsbeslut
Delegationsbeslut, upplåning 100 000 000 kronor

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsexpediering
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign .
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KS § 30

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 Iutsexpediering
Arkiv

Ordf. sign .

~
Just. sign.
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KS § 31

Salems kommuns årsredovisning 2020
Ekonomichef Siv Jönsson Westerlund föredrar ärendet.
Resultat 2020 totalt 50 495 tkr
Budget 2020: 6 297 tkr
Avvikelse mot budget: 44 198 tkr
Resultat 2020 mot 1%-målet: 36 937
Resultat i% av skatter och bidrag: 3,6%
Budgeterat 6 236 (0,6%)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar att man har fått informationen.

Arkiv

1b L

Ordf. sign .

Just. sign.

SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL

• • Salems

2021-03-08
9 av 23

kommun

Kommunstyrelsen

KS § 32

KS/2020:326

Revidering av Mål- och budget 2021 för Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2020 om en revidering av Mål- och budget
för år 2021-2023, vilket får konsekvenser för kommunstyrelsens förvaltning. För
kommunstyrelsen har följande nya ramar fördelats (posten medel till förfogande är här inte
medräknad i summeringen):
Belopp i tkr
År

Budget juni

Budget nov

Förändring

2021

- 64 672

- 65 492

- 820

2022

- 66 351

- 66 571

- 220

2023

- 67 536

- 67 756

- 220

Kommunstyrelsen har erhållit utökade budgetmedel avseende utbildningsinsatser samt för
en utredning gällande ett införande av internhyror. Styrelsen har fått minskade budgetmedel
avseende IT-kontoret .Kommunstyrelsen har förutom dessa förändringar fördelat om vissa
resurser från staben till kommunikationsenheten som beror på omfördelning av
resurser.Kommunfullmäktige beslutade även om investeringsbudget för år 2021-2023 för
kommunstyrelsen. Fullmäktige fattade därutöver beslut om att justera några indikatorer för
kommunfullmäktiges mål. Dessa förändringar har inte fått någon påverkan på
kommunstyrelsens målformuleringar.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2021.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens reviderade förslag till mål och
budget 2021 för kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera Mål- och budget
2021 samt plan för 2022-23 för kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela medel från KD Stab till Kommunikation för år
2021-2023, 160 tkr.

Ekonomikontoret
Arkivet

Ordf. sign.

L

Just. sign .
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KS § 33

KS/2021:69

Svar på Remiss - Regional cykelplan för Stockholms län
Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har i samverkan med kommunerna i
Stockholms län och Trafikverket tagit fram ett förslag till reviderad regional cykel plan för
Stockholms län. Utgångspunkt för planen är att öka cyklingen i länet, vilket är ett av målen i
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).
Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnad av regionala
cykelstråk. Cykel planen är vägledande och avsedd att vara stödjande för länets aktörer.
Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har även tagit fram en vägledning för
genomförande av cykelplanen. Förslaget till ny regional cykel plan lyfter fem strategiska
insatsområden för att nå målet om ökad cykelandel och ett utbyggt regionalt cykelvägnät till
2030.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta remissyttrande vad gäller utveckling av
cykeltrafiken på Södertörn .
Ärendet beskrivs i remissyttrande daterat den 4 februari 2021.

Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen.
2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Yrkande och proposition
Lennart Kalderen(M) ändrar ordförandens förslag till beslut med följande tillägg:
" kommunstyrelsen uttalar, som specifikt tilläggsförslag från Salems kommun, att staten bör
bygga ut gång- och cykelväg på hela sträckan Fiskarhagen - Södertälje."
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt till Lennart Kalderens (M)
tillägg.
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt till Lennart Kalderens
(M) tillägg.
Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt till Lennart Kalderens (M)
tillägg.
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt till Lennart Kalderens (M)
tillägg.

Ordf. sign.

Just. sign.
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Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens reviderade förslag till beslut föreligger och
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen.
2. Kommunstyrelsen uttalar, som specifikt tilläggsförslag från Salems kommun,
att staten bör bygga ut gång- och cykelväg på hela sträckan Fiskarhagen - Södertälje.
3. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Södertörnskommunerna
kommunstyrelseförvaltningen
Arkiv

.

Ordf. sign .

Just. sign .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

• • Salems

2021-03-08
12 av 23

kommun

Kommunstyrelsen

KS § 34

KS/2020:425

Svar på Remiss - Näringslivs- och tillväxtstrategi för
Stockholmsregionen
Region Stockholm har ansvar för regional utveckling för Stockholms län och i november 2020
antog regionfullmäktige den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050.
Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen är en operationalisering och
konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin, RUFS 2050 och det regionala
tillväxtarbetet i Stockholms län.
Förslaget till näringslivs- och tillväxtstrategin är ett vägledande dokument som ska underlätta
dialog och samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer.
Strategin visar på vad regionens aktörer måste fokusera på för att i senare skede ta fram
handlingsplaner, genomförandeplaner och utvecklingsprojekt som visar hur utvecklingen ska
ske och vem som ska göra det.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga
samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret. Södertörnskommunerna ser det
som mycket positivt att vi fått möjligheten att inkomma med synpunkter. Det kommer även
att lämnas kommunspecifika synpunkter från de kommuner som väljer detta.
Ärendet beskrivs i remissyttrande daterad den 11 februari 2021.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen.
2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering.

Södertörnskommunerna
Kommunstyrelseförvaltningen
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.
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KS § 35

KS/2021:100

Svar på Remiss "Revidering av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037"
Den 25 juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringen att ta fram ett inriktningsunderlag
inför transportinfrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022-2033 och
2022-2037. Den 8 april 2021 kommer enligt tidplan regeringen att presentera en
infrastrukturproposition. Efter att den beslutats av riksdagen tar regeringen fram ett direktiv
till regionerna om att revidera länsplanerna.
Under hösten 2021 kommer arbetet med förslag länsplan pågå och en sam rådsremis s är att
vänta. Målet är att länsplanen ska fastställas av Region Stockholm under våren år 2022.
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län och önskar i detta arbete få in uppdaterade
beskrivningar av brister och behov i länets trafiksystem fram till år 2037. Bristerna och
behoven kan gälla åtgärder inom samtliga transportslag oavsett om åtgärderna är
hemmahörande i länsplanen eller nationell plan.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga
samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret. Vi behov lämnar också
kommunerna egna kommunspecifika synpunkter.
Ärendet beskrivs i remissyttrande daterat den 24 februari 2021.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna Södertörnskommunernas yttrande som svar på
remissen.

Södertörnskommunerna
Kommunstyrelseförvaltningen
Arkiv

Ordf. sign .

Just. sign.
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KS § 36

KS/2021:98

Remissvar från Södertörnskommunerna över granskning
vägplan för Tvärförbindelsen
Trafikverket har tagit fram en vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, som nu kungörs
för granskning. Vägplanen omfattar väg 259 från Vårby backe i Huddinge kommun till
trafikplats Jordbro i Haninge kommun, samt E4/E20 från Vårby backe i Huddinge kommun till
trafikplats Fittja i Botkyrka kommun. Planen omfattar vägsträckan, inklusive en gång- och
cykelväg.
Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden,
att bilda en yttre tvärled och binda samman de södra och norra delarna av länet.
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga
samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret över granskningshandling
Tvärförbindelse Södertörn.
Ärendet beskrivs i remissyttrande daterat den 8 februari 2021.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen.
2. Kommunstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Södertörnskommunerna
Kommunstyrelseförvaltningen
Arkiv

l
Ordf. sign .

Just. sign .
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KS § 37

KS/2021:116

Ansökan om extra medel för feriearbete 2021
2017 och 2018 beslutades om en utökning från 50 till 100 platser. År 2019 och 2020 utökades
antalet platser till 119. Socialförvaltningen föreslår att 2021 kunna erbjuda 119 platser, dvs
samma nivå som föregående år. Anledningen till detta är att kommunen har fortsatt
efterfråga på feriearbeten samt att fler ungdomar ska kunna erhålla feriearbete och få en
meningsfull sysselsättning och introduktion till arbetslivet i fortsatt samverkan med
näringslivet.
Feriearbete ger en möjlighet till att få arbetslivserfarenhet, sysselsättning under ett långt
sommarlov och en bra start i arbetslivet.
Medel behöver tillföras Arbetsmarknadsenhetens budget med 190 000 kr till, för att kunna
erbjuda åtagandet 119 ferieplatser. Detta förutsätter medel från Arbetsförmedlingen.
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021 där nämnden
beslutade att ansöka hos kommunstyrelsen att tillföra socialnämnden medel med 190 000 kr
för 119 ferieplatser, dvs samma nivå och platsantal som år 2020.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Mona-Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Arne Närström (S) 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 tillföra socialnämnden medel med 190 000 kr så att
kommunen kan erbjuda 119 ferieplatser för sommaren 2021.

Socialnämnden
Ekonomikontoret
Arkiv

L0
Ordf. sign .

Just. sign.
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KS § 38

KS/2021:101

Rekommendation om att anta Överenskommelse för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel
samt för medicintekniska produkter
Storsthlms styrelse har beslutat, den 12 november 2020, att rekommendera kommunerna i
länet att anta överenskommelse om kostnadsansvar mellan region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län, för hjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som
används för vård och omvårdnad i särskilt boende, dagverksam het och daglig verksamhet.
Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 8 februari och där nämnden
beslutade att föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelse om kostnadsansvar
mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län gällande förskrivningsbara
hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt de medicintekniska produkter som används för
vård och omvårdnad i särskilt boende, dagverksam het och daglig verksamhet samt
socialpsykiatriskt boende.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län gällande förskrivningsbara hjälpmedel och
förbrukningshjälpmedel samt de medicintekniska produkter som används för vård och
omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet och daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt
boende.

Region Stockholm
Socialnämnden
Arkiv

(D

...............
Ordf. sign.

Just. sign.

• -t, Salems

SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL
2021-03-08
17 av 23

kommun

Kommunstyrelsen

KS § 39

KS/2021:99

Rapportering av gynnande beslut som inte har verkställts, kv 4

2020
Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § ISS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Sol skyldighet att rapportera
gynnande beslut som inte verkställts . Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). Socialnämnden ska
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera
Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021 där nämnden
beslutade att föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande beslut
enligt Sol och 155, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande
beslut enligt Sol och 155, 4:e kvartalet 2020 som ej verkställts.

Socialnämnden
Arkiv

/!J

Ordf. sign.

~
Just. sign.
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KS § 40

KS/2020 :291

Svar på Remiss revisionsrapport: Granskning av kommunens
underhåll av fastigheter och anläggningar samt gator och vägar
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens
rutiner och processer vad gäller underhåll av fastigheter/anläggningar och gator/vägar.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020.
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har ett
ändamålsenligt underhåll av fastigheter, anläggningar samt gator och vägar. Revisionens anser
utifrån granskningen att kommunens underhållsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt vad
gäller gator och vägar, men att arbetet med fastighetsunderhåll kan innebära risker för
kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Revisionen bedömer dock
att kommunen i och med upprättandet av en fastighetsstrategi vidtar de åtgärder som behövs
för att komma till rätta med riskerna med fastighetsunderhållet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av granskningen och har efter
granskningen redan inlett ett arbete utifrån fastighetsstrategin, vilket de bedömer kunna
svara upp på delar av revisorernas rekommendationer. Till att börja med är planeringen för år
2021 klar, men arbetet fortgår med att även planera för de kommande tio åren.
Ärendet har behandlats vid kommunstyrelsens tekniska utskott den 25 februari 2021 där
utskottet beslutade att föreslår kommunstyrelsen att att anta tjänsteskrivelsen som svar på
revisionsrapport - Granskning av kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt
gator & vägar samt att uttala följande:
Kommunstyrelsens tekniska utskott instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse där de på
många sätt beskriver sina nuvarande rutiner för att besiktiga vägar, fastigheter m m. Vår
uppfattning är att revisorernas rekommendationer till viss del "skjuter över målet" eller "slår
in öppna dörrar". Med hänvisning till systematik och planeringsverktyg vill man påföra miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsuppgifter som redan fungerar i Salems "lilla och
nära" kommun

Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen daterad den 17 februari 2021 som svar på
revisionsrapport - Granskning av kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt
gator & vägar.
2. Kommunstyrelsen uttalar följande: Kommunstyrelsen instämmer i förvaltningens
tjänsteskrivelse där de på många sätt beskriver sina nuvarande rutiner för att besiktiga vägar,
fastigheter m m. Vår uppfattning är att revisorernas rekommendationer till viss del "skjuter
över målet" eller "slår in öppna dörrar". Med hänvisning till systematik och planeringsverktyg
vill man påföra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsuppgifter som redan
fungerar i Salems " lilla och nära" kommun .
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Yrkanden och proposition
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Rickard Liven (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Ander Klerkefors (R) yrkar att de två sista meningarna i beslutspunkt 2 ska strykas "Vår

uppfattning är att revisorernas rekommendationer till viss del "skjuter över målet" eller "slår
in öppna dörrar'~ Med hänvisning till systematik och planeringsverktyg vill man påföra miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsuppgifter som redan fungerar i Salems 'Wla och
nära" kommun."
Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) yrkande .
Petter Liljeblad (L) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) yrkande.
Berit Heidenfors (S) yrkar bifall till Anders Klerkefors yrkande.

Proposition
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag, varpå votering
begärs.
Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandes förslag till beslut röstar
ja och den som vill bifalla Anders Klerkefors yrkande röstar nej, vinner nej har
kommunstyrelsen bifallit Anders Klerkefors (R) yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande: 8 ledamöter röstar ja och 3 röstar nej . Hur var och en
röstat framgår av bilagd voteringslista. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med
ordförandes förslag .

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen daterad den 17 februari 2021 som svar på
revisionsrapport - Granskning av kommunens underhåll av fastigheter & anläggningar samt
gator & vägar.
2. Kommunstyrelsen uttalar följande: Kommunstyrelsen instämmer i förvaltningens
tjänsteskrivelse där de på många sätt beskrive r sina nuvarande rutiner för att besiktiga vägar,
fastigheter m m. Vår uppfattning är att revisorernas rekommendationer till viss del "skjuter
över målet" eller "slår in öppna dörrar". Med hänvisning till systematik och planeringsverktyg
vill man påföra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsuppgifter som redan
fungerar i Salems "lilla och nära" kommun.

Ordf. sign.

Just. sign.

• • Salems

SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL
2021-03-08
20 av 23

kommun

Kommun styrelsen

Revisionen
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign .

Salems

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03 -08
21 av 23

kommun

Kommunstyrelsen

KS § 41

KS/2021:97

Planbesked Tallåsen 18 och 19
Vestigia Fastigheter AB inkom den 26 november 2020 med en begäran om planbesked för
fastigheterna Tal låsen 18 och 19 samt delar av Salem 5:3. Området ligger inom kommundelen
Söderby och är beläget inom riksintresseområdet för kulturmiljövården, Söderby sjukhus [AB
17]. Området är inte utpekat för exploatering i Salems kommuns översiktsplan. Ansökan om
planbesked innefattar ett nytt flerbostadshus på tre våningar med 15-20 lägenheter och 4-5
så kallade "town houses" /radhus samt att en av de två befintliga äldre byggnaderna
konverteras från boende för ensamkommande till 10 bostadsrättslägenheter. Totalt föreslås
29-35 lägenheter.
Plan- och exploateringsenheten föreslår ett positivt planbesked, med vissa modifikationer, till
delar av föreslagen exploatering. Sökandes förslag till exploatering med "town houses"
(radhusbebyggelse) bedöms vara en större exploatering än vad området tål och föreslås
endast förtätas med ett friliggande enbostadshus/parhus i linje med den befintliga strukturen
i området. Plan- och exploateringsenheten är positiva till föreslaget flerbostadshus som, i rätt
skala, kan bilda en ny bebyggelsegrupp tillsammans med de två befintliga äldre
flerbostadshusen. Flerbostadshuset bör inte sträcka sig högre i byggnadshöjd än de två
befintliga äldre flerbostadshus. Under en eventuell detaljplaneprocess behöver flera frågor,
såsom exempelvis dagvatten och översvämningsrisk, markens geotekniska förhållanden,
gestaltningsfrågor, bebyggelsens omfattning och volym utredas vidare.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2021.

Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av en ny detaljplan
för fastigheterna Tallåsen 18 och 19 och del av Salem 5:3 i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad den 1 februari 2021 samt ange år 2025 som bedömd tid för detaljplanens antagande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny
detaljplan för fastigheterna Tal låsen 18, 19 och del av Salem 5:3.

Yrkanden och proposition
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Björn Kvist (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till beslutspunkter 1 och 2 med följande tilläggsyrkande:

"Kommunstyre/sen vill understryka att detaljplanen ska upprättas med en förtätning med
en bostadshus i linje med befintliga strukturen i området samt att f/erbostadshuset inte ska
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sträcka sig högre i byggnads höjd än de två befintliga äldre f/erbostadshusen . "
Proposition
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag, varpå votering
begärs.
Voteringar
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandes förslag röstar ja och den
som vill bifalla Anders Klerkefors (R) yrkandet röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen
bifallit Anders Klerkefors (R) yrkande.
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 i enlighet med
ordförandes förslag.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseh beslutar att ge positivt planbesked för upprättande av en ny detaljplan
för fastigheterna Tallåsen 18 och 19 och del av Salem 5:3 i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad den 1 februari 2021 samt ange år 2025 som bedömd tid för detaljplanens antagande.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta en ny
detaljplan för fastigheterna Tal låsen 18, 19 och del av Salem 5:3.

Plan - och exploateringsenheten
Vestigia fastigheter AB
Arkiv
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Ärende från Anders Klerkefors
Anders Klerkefors adresserar att det på kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari
2021 hade förts fram av kommunstyrelsens ordförande att Rönningepartiets ersättare Mats
Nittve ej kunde uttala sig avseende ärende 22, Svar på motion om klimatplan, då han var
jävig.
Lennart Kalderen (M) besvarade Anders Klerkefors (R) synpunkt.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Arkiv
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Kommunstyrelsen 2021-03-08 Votering§ 40
Följande voteringsordning godkänns : den som vill avslå Anders Klerkefors (R) yrkande röstar ja
och den som vill bifalla yrkandet röstar nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Anders
Klerkefors (R) yrkande.

Ledamöter

När
varo

Tjänstgörande

Vot. 1

Vot. 2

Lennart Kalderen (M) ordf.

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)

Nej

Berit Heidenfors (S)

Nej

Anders Klerkefors (R)

Nej

Mona Lisa Larsson (SO)

Ersättare

Ja

När
varo

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

Attest:

Ansvar: 1000

Vot. 3
§

ersättare

Votering
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Kommunstyrelsen 2021-03-08 Votering§ 41
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandes förslag röstar ja och den
som vill bifalla Anders l<lerkefors (R) yrkand et rö star nej, vinner nej har kommunstyrelsen bifallit
Anders l<lerkefors (R) yrkande.

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 (5) 2:e vice ordf.

Ja

Björn Wivallius (5)

Ja

Berit Heidenfors (5)

Ja

Anders Klerkefors (R)

Nej

Mona Lisa Larsson (5D)

Ja
När
vara

Farzana l<han (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)

Attest:

Ansvar: 1000

Vot. 3
§

ersättare

Lennart l<alderen (M) ordf.

Ersättare

Vot. 2

