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Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 44 Anmälningsärenden 

§ 45 Delegationsbeslut 

§ 46 Krisledningsnämndens minnesanteckningar 

§ 47 Salems kommuns årsredovisning 2020 

§ 48 Uppföljning av internkontroll för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 
2020 

§ 49 Internkontroll plan 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 50 Äldreplan 2021-2026 

§ 51 Förslag på taxa för laddstolpe för laddning av elfordon 

§ 52 Överföring av driftmedel för särskilda lönesatsningar 

§ 53 Svar på Remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

§ 54 Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen 

§ 55 Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente 

§ 56 Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt av Anna-Carin Ehn (R), 
Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R) 
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KS §44 

Anmälningsärenden 

Socialnämndens mål- och budget 

KS/2021:16 

KOF § 12 årsredovisning samt målavstämning 

KOF § 15 investeringar enligt reviderad budget 
Rapport angående tillsynen av registerförteckningen 

- Tjänsteskrivelse angående tillsyn av registerförteckningen 

KSTU § 20 Uppföljning av tillsyn av registerförteckningen 
Skrivelse angående Södra Ekdalen · 

BUN årsredovisning 2020 
Synpunkt på planprogram för Södra Ekdalen 

Synpunkt på naturvårdsbedömning 

Brev till KSAU från Birgitta och Björn Hafström 

KSTU den 31 mars 
KSAU den 25 mars 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Delges: 

Beslutsexpediering 

Arkiv 
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L. 
Ordf. sign. Just. sign. 
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KS § 45 

Delegationsbeslut 

- Tilldelningsbeslut, TI 2020-1065 
- Tilldelningsbeslut, utvärdering, TI 2020-1096 
- Tilldelningsbeslut, signerat, TI 2020-1117 

- Tilldelningsbeslut, TI 2020-1155 
- Tilldelningsbeslut, TI 2020-1156 
- Tilldelningsbeslut, signerat, TI 2019-1107 
- Tilldelningsbeslut, TI 2019-1107 
- Tilldelningsbeslut, utvärdering, TI 2020-1096 
- Tilldelningsbeslut, TI 2020-1182 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Delges: 

Beslutsexpediering 
Arkiv 
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Kommunstyrelsen 

KS §46 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. 

Delges: 
Bes I utsexpediering 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av fyra mål helt uppfyllda, det 
fjärde målet är delvis uppfyllt, den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. 

Årets resultat uppgår till 50,5 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestärande 
poster uppgår till 36,9 miljoner kronor, vilket är 30,7 miljoner kronor bättre än årets budget 
på 6,2 miljoner kronor. 
De större avvikelserna i förhållande till budget är: 

• Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en positiv avvikelse om 44,3 
miljoner kronor, vilket främst hänförs till försäljning av mark och intäkter från staten 
på grund av pandemin. 

• I posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 3,3 miljoner kronor. 
• Finansnettot har varit tre miljoner kronor lägre än budget och det beror på negativa 

effekter på pensionsportföljen på grund av försäljningar till följd av pandemin (-3,1 
miljoner) och lägre kostnader för räntor på grund av en lägre investeringstakt än 
planerat samt att ränteläget varit fördelaktigt. 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 316, 7 miljoner kronor och utfallet blev 93,4 miljoner 
kronor, en avvikelse på 223,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och 
samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt samt att 
byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad . 

Soliditeten blev 38,8 procent år 2020, vilket är bra jämfört med länssnittet 2019 som var 26,3 
procent. 

Ärendet beskriv i tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2021, samt i ordförandeförslag daterad 
den 6 april 2021. Ordförandeförslaget finns med som en bilaga till protokollet (se bilaga 1). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2020 till 2021 års 
investeringsbudget: 
a) Kommunstyrelseförvaltningen, 4 511 tkr 
b) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 207 626 tkr 
c) Socialnämnden, 2 123 tkr 

Totalt 214 260 tkr 

LD ............... 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2020 till 2021 års 
driftbudget till (tkr): 

a) Barn- och utbildningsnämnd, - 2 208 tkr avseende överföring av kommunala 
grundskoleenheters underskott. 

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att 20 200 tkr avsätts till resultatutjämningsreserven. 

6. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2021 om 
170 miljoner kronor. 

Delges: 
Ekonomienheten 
Kommunikation 
Alla nämnder 
Arkiv 

Ordf. sign. 
L. 
Just. sign. 
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Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020. Vid uppföljningen framkommer att de flesta 
kontrollområden har varit utan anmärkningar. Ett fåtal brister har upptäckts där förvaltningen 
arbetar med åtgärder. 

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 3 februari 
2021 och där utskottet beslutade föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen över 
genomförd internkontroll år 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen över genomförd internkontroll 
år 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Delges: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Arkivet 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2021 . l<ontrollmomenten är samma som den kommungemensamma 
internkontroll planen för år 2021, men innehåller även en punkt om projekthantering, en 
punkt om kundfakturering, samt en punkt om registerförteckning av personuppgifter. 

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 3 februari 
2021, där utskottet beslutade föreslår kommunstyrelsen att godkänner internkontrollplan för 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat 
2021-01-08 med dnr 2021:31. 

Kommunstyrelsens beslut 
l<ommunstyrelsen beslutar att godkänner internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021 enligtbilaga till tjänsteskrivelse daterat 
2021-01-08 med dnr 2021:31. 

Delges: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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KS § 50 KS/2020:366 

Äldreplan 2021-2026 

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till 
att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet. 
Tidigare äldreplan gällde för 2017-2021 och under 2020 har en ny plan arbetats fram som ska 
gälla för 2021-2026. Planen för 2021-2026 godkändes av socialnämnden 2020-10-05. Innan 
planen skulle beslutas i kommunstyrelsen den 2020-11-30 hann en ny befolkningsprognos för 
Salems kommun inkomma. Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för ändringar i 
Äldreplanen med anledning av ny befolkningsprognos. 

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021, där nämnden 
beslutade att godkänna Äldreplanen 2021-2026 samt att föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna Äldreplanen 2021-2026. Kommunens pensionärsråd har fått möjlighet att yttra sig 
kring förslaget. Pensionärsrådet har inga invändningar mot den föreslagna Äldreplanen. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreplan 2021-2026. 

Protokollsanteckning 
Mats Nittve (R) anmäler att han vill lägga till en protokollsanteckning till protokollet. 

Lennart Kalderen (M) yrkar att Mats Nittves (R) begäran ska avslås. 

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till Lennart Kalderens (M) yrkande. 

Elisabeth Bovin-Exner (M) yrkar bifall till Lennart Kalderens (M) yrkande. 

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Ordförande ställer ordförandens yrkande om att avslå Mats Nittves (R) begäran om att få 
lägga till en protokollsanteckning till protokollet mot Mats Nittves (R) begäran om att få lägga 
till en protokollsanteckning till protokollet och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå 
Mats Nittves begäran varpå votering begärs. 

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandes yrkande om att avslå 
Mats Nittves (R) begäran röstar ja och den som vill bifalla Mats Nittves (R) begäran röstar nej, 
vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Mats Nittves (R) begäran om att få lägga till en 
protokollsanteckning till protokollet. 

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 i enlighet med 
Lennart Kalderens (M) yrkande. 

Ordf. sign. Just. sign . 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Äldreplan 2021-2026. 

Delges: 
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 

Arkiv 

Ordf. sign . Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 51 l<S/2021:152 

Förslag på taxa för laddstolpe för laddning av elfordon 

Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i 
Rönn inge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil att 
ladda sitt fordon. En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el 
endast kan ske mellan bilanvändare och eldistributör. 

Den 1 juni 2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät 
som huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om 
undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), "IKN-förordningen". 

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat laddstolpar 
och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas samt att en taxa 
om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta kommuner tar ut av 
bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också underhåll och skötsel av 
stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av kommunfullmäktige för att gälla . 

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens tekniska utskott den 31 mars 2021 och där 
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en 
avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kwh. 

Yrkanden 
Lennart Kalderen (M) 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 föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en avgift 
för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kWh. 

Delges: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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l<ommunstyrelsen 

l<S § 52 l<S/2021:147 

Överföring av driftmedel för särskilda lönesatsningar 

Inför årets löneöversyn har förvaltningarna framfört önskemål om särskilda satsningar. Detta 
har diskuterats i den särskilda grupp som kallas löneförhandlingsgruppen. 

Löneförhandlingsgruppen har avvägt de önskemål som inkommit och beslutat att föreslå att 
Socialförvaltningen kompenseras för extrakostnader utifrån l<ommunals avtal (310 tkr) som 
får ett större genomslag för Socialförvaltningen. 

Barn och Utbildningsförvaltningen har kunnat påvisa att lärare inom modersmål och 
kulturskolan halkat efter i förhållande både till andra närliggande kommuner samt gentemot 
andra lärargrupper inom skolan varför de föreslås få ett tillskott motsvarande 1 % över 
ordinarie budget (165 tkr). 

l<ultur och Fritidsförvaltningen har ett läge där de under ett antal år haft svårt att göra 
lönesatsningar framförallt gällande bibliotekarier och fritidsledare och även de föreslås få ett 
tillskott motsvarande 1 % över ordinarie budget (79 tkr). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021. 

l<ommunstyrelsens beslut 
l<ommunstyrelsens arbetsutskott föreslår l<ommunstyrelsen att besluta för år 2021 att 
överföra driftmedel från kommunstyrelsen till förfogande till respektive förvaltning enligt 
följande: 

1. Extra lönemedel Socialförvaltningen 310 tkr 
2. Extra lönemedel Barn och Utbildningsförvaltningen 165 tkr 
3. Extra lönemedel l<ultur och Fritidsförvaltningen 79 tkr 

Delges: 
Ekonomienheten 
HR-enheten 
Socialförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
l<ultur- och fritidsförvaltningen 
Arkiv 

Ordf. sign. 
.L 
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 53 KS/2021:120 

Svar på Remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Regions Stockholm efterfrågar synpunkter på förslag till folkbildningsstrategi för Stockholms 
län. Syftet med strategin är att bidra till att folkbildningsarbetet i Stockholmsregionen får en 
övergripande inriktning. Strategin ska även öka kunskapen, dialogen och samsynen mellan 
regionala och lokala aktörer samt folkbildningens aktörer. 

Finansieringen av folkbildningen bygger på en samfinansieringsmodell. Förvaltningen anser 
att den modellen, innebärandes en för kommunerna (och andra finansiärer) frivillig 
finansiering, fortsatt ska gälla. Förvaltningen instämmer också att bättre metoder och 
kontroller ska etableras för att säkerställa att kvalitativ verksamhet erhålls för pengarna. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar upprättat förslag till folkbildningsstrategi för Stockholms län utan 
erinran . 

Delges: 
Region Stockholm 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 54 KS/2021:167 

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av lag (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen att ge kommuner 
möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge 
en nämnd befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det 
fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige 
ska fördela till krisledningsnämnden att fatta sådana beslut. Rätten att meddela föreskrifter 

. upphör med automatik när panemilagen upphör vid utgången av september 2021. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret enligt 8 kap. 1 § 

förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, begränsningsförordningen, till krisledningsnämnden. 

2. Vid brådskande ärenden kan ordförande i krisledningsnämnden fatta ett delegationsbeslut. 

Delges: 
Krisledningsnämnden 
Krisledningsgruppen 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 55 KS/2021:103 

Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av rådande 
pandemi med coronavirus ( covid-19) medför att det finns risk att ledamöter och ersättare 
överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden. 

Kommunallagen medger rätt att delta på nämndsammanträde på distans om 
kommunfullmäktige beslutat det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En förutsättning 
för sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta, vilket 
överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente i en 
gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande beslut av 
kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
Södertörns överförmyndarnämnd. 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 56 KS/2019 :87 

Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor 

Rönningepartiet har den 18 februari 2019 väckt en motion om Klimatsmart mat på våra 
skolor mm. Kommunen har ett övergripande mål med samma syfte som regelbundet följs 
upp, och vidtar utöver det en rad klimatvänliga åtgärder. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår därför att motionen ska anses besvarad. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021. Ärendet behandlades på Barn
och utbildningsnämndens sammanträde den 16 februari 2021, där nämnden beslutade att 
motionens första att-sats skulle anses vara besvarad. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara 
besvarad. 

Yrkanden och proposition 

Mats Nittve (R) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

motionen. 

Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Proposition 
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Mats Nittves (R) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag till beslut. 

l(ommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara 
besvarad. 

Delges: 
Rönningepartiet 
Barn- och utbildningsnämnden 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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l<ommunstyrelsens ordförande 

l<ommunstyrelsen 

Ordförandeförslag -Årsredovisning 2020 

Stabilitet trots Corona 

Resultatet för 2020 uppgår till 36,9 mnkr (efter revidering för jämförelsestörande poster), 
vilket är ca 30, 7 mnkr bättre än budget. Resultatet totalt är 50,5 mnkr, vilket är 44,2 mnkr 
bättre än budget. 

Tidigare år har ett gott resultat kunnat läggas till handlingarna efter stabil verksamhet och 
ekonomiskt läge. Sådant är icke fallet för 2020. Förra verksamhetsåret präglades av 
Corona-pandemin som bröt ut i mars, minskade i styrka under sommaren, men återkom i 

en andra våg under senhösten och vintern, varefter vi genomgår en tredje våg i skrivande 

stund under våren 2021. l<risledningsnämnden har inkallats regelbundet under denna tid. 
Inom framför allt socialtjänsten och barn- och utbildningsområdet har verksamheten 
påverkats avsevärt och anpassningar fått ske. Nu, under våren 2021, är det vaccineringen 

som är den viktigaste faktorn för salemborna, kommunens personal och förtroendevalda. 

Pandemin har orsakat en stegring av arbetslösheten från 5% till 6,7% mellan december 

2019 och december 2020 som kompenserats genom en expansiv statsbudget. När 
pandemin såg ut att minska kommunernas skatteintäkter reviderades budgeten för 2020 
under våren. Därefter har statliga bidrag balanserat situationen så pass att kommunerna 

totalt sett upplevde en förbättrad intäktssida under 2020, så också Salems kommun. 
Alliansmajoriteten har dock strävat efter att bygga in en buffert i ekonomin för 2021 och 
åren framöver eftersom den långsiktiga utvecklingen är osäker. 

God övergripande måluppfyllelse 

Av de nio övergripande målen har sju uppfyllts, medan två indikerar att de nästan 
uppfyllts. Det är en styrka för kommunen att de finansiella målen uppfylls väl år från år. 
De mål som är förknippade med kommunens främsta varumärken som en god 
boendemiljö och tillgänglighet är också uppfyllda. År 2020 växlade målet för "Lärande 
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miljö" från grönt till gult eftersom vi upplevde viss försämring i den tidigare långsiktiga 
· förbättringen av grundskoleresultaten. 

"Hållbar miljö" är oförändrat mot föregående år och delvis uppfyllt, då målet för 
energiförbrukning i kommunens lokaler inte nått målet. Under vintern utarbetades "Nytt 
klimatinitiativ 202111 för att sätta rätt etikett på kommunens klimat- och miljöarbete, men 
också bredda målsättningar och inriktningar på klimatområdet. 

Utvecklingsområden i sydvästra Rönninge 

Heliodal, Solliden och l<arlskronaviken är tre av kommunens största exploateringar 
någonsin, som i princip avslutades under 2020. Gator har breddats, vatten- och avlopp 
har dragits fram där det fattades, gång- och cykelvägar har anlagts, Avstyckningar har 
genomförts. Det faktum att kommunens detaljplaner anger en möjlighet att bygga hus 
med generationsboende i kombination med lagstiftningen om "Attefallshus" har lett till 
fler hus än beräknat på en del platser, vilket påverkar infrastrukturen och stadsbilden. En 
översyn sker nu över planbestämmelserna för att undvika denna utveckling, tex i Södra 
Ekdalen där programarbete nu pågår. 

De avslutande besluten för att fullfölja gång- och cykelvägen över Dånviken till Östertälje 
har fattats under 2020 och början av 2021. Bron beräknas stå färdig under 2021. 
Rönninge l(ungsgårds-området befinner sig fortfarande på programstadiet, i avvaktan på 
eventuella arkeologiska utgrävningar samt överenskommelse om exploateringsgrad m m. 

De stora projekten 

Efter två skeden av överklaganden kom bygget av Fågelsångens skola med idrottshall, 
inklusive anslutningsväg, igång under 2020. Byggnaderna ska stå klara till hästterminen 
2023. lnvesteringsbudgeten för projektet ligger på totalt 443 miljoner. Kompletteringen 
av Rönn inge centrum slutförs med kv Flädern, som påbörjades under vintern. Norra 
Vitsippan, med 108 hyresrätter, har framskridit under 2020 och beräknas stå klart för 
inflyttning under sommaren. l<ommunen har ett avtal som garanterar att 50% av 
lägenheterna i inledningsskedet ska gå till salembor. 

Under 2020 avslutade kommunen förhandlingarna med centrumägaren Grandholm AB 
och påbörjade omedelbart ett omtag av Salems centrum-projektet. Omtaget Inriktas på 
den kommunala marken kring köpcentrumet, med målsättningen 600 nya bostäder. 
Under vintern har förslag till strukturplan tagits fram som i skrivande stund går ut på 
medborgardialog. 

Under ett par år har diskussionerna om de äldre förskolefastigheterna setts som en 
utmaning. Förra året antogs en fastighetsstrategi som anger att 30 miljoner kronor ska 
reserveras i investeringsbudgeten varje år för upprustning av äldre fastigheter. 

- ".å;, ,P .2~,_:,. 
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övrigt 

Under beredningen av bokslutet har det noterats att Bygg- och Miljönämndens mål om 
"Giftfri miljö" visar rött pga Bygg- och Miljöenheten inte påbörjat arbetet med målet 
under 2020. Avsikten med att fastställa mål och indikatorer är att nämnderna ska sträva 
efter att de uppnås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Lennart l<alderen 
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Kommunstyrelsen 2021-04-12 Votering§ 50 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandes yrkande om att avslå Mats Nittves 
(R) begäran röstar ja och den som vill bifalla Mats Nittves (R) begäran röstar nej, vinner nej har 
kommunstyrelsen bifallit Mats Nittves (R) begäran om att få lägga till en protokollsanteckning till 
protokollet. 

Ledamöter och När Ja Nej Deltar 
tjänstgörande ersättare vara ej 

Lennart Kalderen (Ml ordf. Ja 

Elisabeth Bovin Exner (Ml Ja 

Björn Kvist (Ml Ja 

Rickard Liven (Ml Ja 

Raili Nilsson (C) Ja 

Petter Liljeblad (Ll 1:e vice ordf. Ja 

Arne Närström (Sl 2:e vice ordf. Nej 

Tommy Eklund (Sl Nej 

Berit Heidenfors (Sl Nej 

Mats Nittve (Rl Nej 

Mona Lisa Larsson (SDl Ja 
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