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Kommunstyrelsen 

Innehållsförteckning 

§ 57 Anmälningsärenden 

§ 58 Delegationsbeslut 

§ 59 Delårsrapport mars 2021 

§ 60 Mål- och budget 2022-2024 

§ 61 Planeringsläget för fastigheterna Rönn inge 1:301 och Rönninge 1:531 inom 
detaljplaneområdet för Rönn inge Kungsgård plan 81-73 

§ 62 Arkeologisk undersökning vid Rönn inge Kungsgård 

§ 63 Detaljplan för västra Garnudden 

§ 64 Södra Ekdalen - Godkännande av program till detaljplan och planuppdrag 

§ 65 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22) 

§ 66 Funktionshindersplan 2021-2026 

§ 67 Arbetsmiljöpolicy 

§ 68 Svar på remiss - Folkhälsopolicy för Region Stockholm 

§ 69 Förslag på att äska medel från kommunstyrelsen att användas till 
utökad socioekonomisk resursfördelning 2021 

§ 70 Förslag om kompensation till fristående grundskolor året 2020 

§ 71 Upphandling av kommunförsäkring 2021 

§ 72 Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IF, herrlaget säsong 2021/2022 i 
Allsvenskan 

§ 73 Energiplan 2020-2030 

§ 74 Avfallsplan 2021-2030 

§ 75 Ägardirektiv SRV Återvinning 2021 

§ 76 Revisionsrapport Granskning av styrning, finansiering och uppföljning av 
större investeringar 

§ 77 Planuppdrag Salems stadskärna !JJ 
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§ 79 Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagande av 
gatukostnadsredovisning för Heliodal och Sol liden samt l<arlskronaviken 

§ 80 Elektifieringskommissionen - handslag 
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Kommunstyrelsen 

KS § 57 KS/2021:16 

Anmälningsärenden 

Protokoll SRV bolagsstämma 16 april 
Kultur- och fritidsnämndens remissvar - budgetramar 2022-2024 
Socialnämndens remissvar - budgetramar 2022-2024 
Årsbokslut 2020 bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämndens remissvar - budgetramar 2022-2024 
Kontroll och tillsynsplan 2021, bygg- och miljö 
Redovisning av internkontrollplan 2021 för miljöenheten 2021 
Uppdatering av delegationsordning, bygg- och miljönämnden 
Uppdatering av miljöbalkstaxan 
Uppföljning av tillsyn av registerförteckning 
Barn- och utbildningsnämndens remissvar - budgetramar 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

Delges: 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign . 
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KS § 58 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut, matchspel för barn och unga utomhus 
TI 2020-1195 

- TI 2020-1174 

- TI 2020-1174, beslut 

- TI 2020-1052 

- TI 2019-2121 

- TI 2019-1109 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Delges: 

Arkiv 
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KS/2021:193, KS/2021 :134 

Ordf. sign. Just. sign . 
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Resultatet för perioden inklusive VA, mark och jämförelsestärande poster är 19 miljoner 
kronor. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestärande poster är 19,7 miljoner kronor. 

Årets resultat prognostiseras till 28,2 miljoner kronor inklusive VA, mark och 
jämförelsestärande poster och 29,1 miljoner kronor exklusive VA, mark och 
jämförelsestärande poster. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestärande poster 
beräknas bli 18,8 miljoner kronor högre än budget för år 2021. Det prognostiserade resultatet 
beräknas till 2,8% av skatter och bidrag. 

De största avvikelserna i prognosen är vid jämförelse med budget: 

• Skatter och bidrag (+25,6 miljoner kronor) 

• Socialnämnden (-3,5 miljoner kronor). Socialförvaltningen har tagit fram åtgärder för 
hela beloppet. 

• Barn- och utbildningsnämnden (-0,9 miljoner kronor). 

•Kommunstyrelsensförvaltning (-1,1 miljoner kronor) 

• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (-0,3 miljoner kronor) 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021. 

l<ommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för 2021. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till nämnder med underskott att vidta åtgärder för att 
årsbudgeten ska hållas. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska göras till 
kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten per juli. 

Delges: 
Ekonomienheten 
Alla nämnder 

Ordf. sign . Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 60 KS/2021:5 

Mål- och budget 2022 - 2024 

Efter beredning av underlag för Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024 med 
den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer. 

(mnkr) 2022 2023 2024 

Resultat exkl VA och 10,8 11,1 0,0 
jämförelsestärande 
efter beredning 

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2022-2024 bedöms 
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 "Salems 
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn" samtliga år eftersom 
skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 "Salems 
kommun ska ha en stabil ekonomi" uppnås för år 2022 och 2023 samt beräknas i dagsläget 
inte nås för år 2024. För år 2024 ligger målet på O % av skatter och bidrag. Vanligt är att sista 
året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under de 
första två åren och landar inom kommunens målsättning för stabil ekonomi. 

I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert för år 2022 och 2023 om 
skatteunderlaget försämras mot de prognoser SKR lämnat nu på våren samt för att möta 
eventuella volymförändringar som kan komma under budgetåret. Ny prognos kommer i 
augusti. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021 samt i ordförandeförslag daterad 
den 24 maj 2021. Ordförandeförslaget finns med som en bilaga till protokollet (bilaga 1). 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2022-2024 
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024. 

2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga Mål och budget 
2022 samt ekonomisk plan 2023-2024. 

3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2022-2024 
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024. 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

Yrkande och proposition 
Anders Klerkefors (R) yrkar att målet noll klimatutsläpp 2045 förs in under Mål 5 i 
beslutspunkt tre. 

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Mona-Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer de delar av ordförandes förslag till beslut, punkterna 1 och 2, som inte 
omfattas av Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut. 

Därefter ställer ordförande Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande till beslutspunkt 3 mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande. 

Särskilt yttrande 
Lennart Kalderen (M) lämnar ett särskilt yttrande enligt följande: 
"Rönningepartiet har lagt ett yrkande om klimatmål. Vi har röstat för avslag eftersom 
majoritetens arbete med ett nytt klimatmål pågår och vi avser lägga fram ett beslutsunderlag 
som är mer utförligt än det som nu presenteras." 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2022-2024 
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024. 

2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2022-2024 enligt bilaga Mål och budget 
2022 samt ekonomisk plan 2023-2024. 

3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden 2022-2024 
enligt bilaga Mål och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024. 

Delges: 
Ekonomienheten 
Kommunikation 
Alla nämnder 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 61 KS/2021:148 

Planeringsläget för fastigheterna Rönninge 1:301 och Rönninge 

1:531 inom detaljplaneområdet för Rönninge Kungsgård, plan 
81-73 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett markmiljön inom två fastigheter inom 
detaljplaneområdet för Rönninge Kungsgård, kommunens upplag och en privatägd 
småindustri. Resultat från utredningarna visar att fastigheterna är förorenade och behöver 
saneras i det fall fastigheterna ska exploateras med bostäder. Kostnaderna för att möjliggöra 
bostäder på kommunens upplag och industrifastigheten beräknas överstiga möjliga intäkter. 
Plan- och exploateringsenheten rekommenderar att fastigheterna lyfts ur detaljplanen för 
Rönn inge Kungsgård. Området bedöms kunna fördröja tidplanen för projektet i stort. Genom 
att lyfta ut fastigheterna från planområdet kan en egen detaljplan tas fram vid ett senare 
skede där liknande planeringsförutsättningar råder inom hela planområdet. En konsekvens av 
att lyfta ur fastigheterna från detaljplanen är att nuvarande markanvändning inom 
fastigheterna kvarstår. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2021. 

Jäv 
Arne Närström {S) och Björn Odelius (M) anmäler jäv. Tommy Eklund {S) träder in som 
tjänstgörande ersättare. 

l<ommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fastigheterna Rönn inge 1:301 och Rönninge 1:531 utgår 

ur planområdet för Rönninge Kungsgård. 

2. Kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag för flytt av deponin till Driften på Förrådsvägen. 

Delges: 
Plan- och exploateringsenheten 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 62 KS/2021:148 

Arkeologisk undersökning vid Rönninge Kungsgård 

Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra bygg- och miljönämnden att 
upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs. Inom planområdet utreds 
förutsättningarna för förtätning av bostadsbebyggelse och de större markägarna inom 
området samarbetar med exploatören Besqab som också samverkar med kommunen. 

Den 24 mars 2020 beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk utredning ska utföras inom 
fastigheten Rönninge 1:29 m.fl. med motivering att det "sannolikt finns fornlämningar inom 
området som idag inte är kända". Resultaten från den arkeologiska utredningen visade att det 
finns en fornlämning i form av en bytomt/gårdstomt inom utredningsområdet, på ängens 
norra del. Identifierad fornlämning är en bytomt/gårdstomt från 1400 - 1500-talet. 

För att kunna planlägga ängen eller delar av ängen för bostäder, behöver 
fornlämningsområdet inom ängen avgränsas genom att länsstyrelsen beslutar om att en 
arkeologisk förundersökning ska tas fram. Efter att en arkeologisk förundersökning tagits fram 
kan länsstyrelsen besluta om att ta fram en arkeologisk undersökning. Undersökningen tas 
vanligtvis fram efter att en detaljplan antagits. 

Kostnaderna för den arkeologiska utredningen är en del av plankostnaderna och regleras via 
plankostnadsavtal. I det fall en förundersökningen och undersökning/borttagande av 
fornlämningar tas fram ska undersökningarna bekostas av fastighetsägarna till Rönn inge 
1:119 genom tecknat plankostnadsavtal. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021. 

Jäv 
Arne Närström (S) och Björn Odelius (M) anmäler jäv. Tommy Eklund (S) träder in som 
tjänstgörande ersättare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens har tagit del av informationen och beslutar att en arkeologisk 
undersökning enligt scenario C ska genomföras. 

Delges: 
Plan- och exploateringsenheten 
Besqab 

JL .... 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 63 KS/2021:195 

Detaljplan för västra Garnudden 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2019 § 57 att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan för Uttringe 1:12 m f1 för att möjliggöra en ny dagvattendamm 
och en våtmark. Våtmarken är en kompensationsåtgärd som Länsstyrelsen har ålagt Salems 
kommun att genomföra för att projektet Södra Ha lista ska möjliggöras. Inom planområdet för 
Södra Hallsta planeras en befintlig våtmark att exploateras, vilket Salems kommun behöver 
kompensera för genom att anlägga en ny våtmark på en annan lämplig plats i kommunen. I 
Länsstyrelsens beslut framgår att ytan för våtmarken inte ska understiga 1 hektar. Kommunen 
har beviljats förlängd dispens från Länsstyrelsen för avvattningen av våtmarken i Södra Ha lista 
förutsatt att förslaget går ut på samråd senast 15:e september 2021. Kostnaderna belastar till 
stor del VA-kollektivet (80 procent av de uppskattade kostnaderna). För de 
tillgänglighetsskapande åtgärderna har kommunen beviljats 750 000 kr i LONA-bidrag. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021. Ärendet har även behandlats på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 maj 2021 där utskottet beslutade att godkänna 
förslaget till utformningen av våtmarksområdet samt att godkänna den ekonomiska kalkylen 
inklusive i det fallet schaktmassorna behöver fraktas bort. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sända planförslaget till detaljplan för västra Garnudden, plan 
nr 80-81, på samråd med utökat förfarande. 

Delges: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 64 KS/2021:119 

Södra Ekdalen - Godkännande av program till detaljplan och 

planuppdrag 

Den nionde april 2018 beslutade Kommunstyrelsen, KS § 35, att uppdra Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen. Södra 
Ekdalen är beläget i sydvästra Rönninge och omfattar cirka 18 hektar och innehar höga kultur
och naturvärden. Inom området finns ett 10-tal fastigheter bebyggda med 
permanentbostäder i form av enbostadshus. Planprogrammet framhåller riktlinjer och 
utgångspunkter inför kommande detaljplanearbete. Syftet med planprogrammet är att utreda 
förutsättningarna för förtätning och bevarande av värdefull natur- och kulturmiljö inom Södra 
Ekdalen. Syftet är också att utreda utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppssystemet 
samt vägnätet. Totalt föreslås ett 40-tal friliggande småhus med fastighetsstorlek om 1 200 
kvadratmeter och 800 kvadratmeter prövas under detaljplanearbetet. Parhus kan bli aktuellt 
inom en del av planområdet. 

Programmet var ute på samråd under mars och april 2019 och ett öppet hus hölls för berörda 
fastighetsägare. Kommunen har även haft ytterligare dialog med berörda fstighetsägare 
under vintern 2021. Inkomna synpunkter handlade bland annat om föreslagen nybyggnation, 
strandskydd, natur och trafiksäkerhet. Med hänsyn till höga naturvärden föreslås delar av 
planområdet undantas från exploatering. Under kommande detaljplanearbete behöver frågor 
som rör dagvatten, översvämning, kulturmiljö, markföroreningar och väg- och VA-projektering 
utredas vidare. En gatukostnadsutredning behöver tas fram parallellt med detaljplanearbetet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 samt i ordförandens förslag till 
beslut daterat den 24 maj 2021 och den 31 maj 2021. 

Ordförandes förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna program, sam rådsredogörelse samt 
kommentarer till inkomna brev efter samrådstiden, för Södra Ekdalen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund . 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med Bygg- och Miljönämndens presidium 
ska utgöra politisk styrgrupp för detaljplanearbetet. 

3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en gatukostnadsutredning för Södra Ekdalen. 

4. Kommunstyrelsen uttalar att huvudinriktningen för bebyggelsestrukturen ska vara 
enbostadshus. Den kommande detaljplanen ska inte ge möjlighet till parhus som 
tillsammans med "Attefallare" kan resultera i upp till fyra bostadsenheter på en 
fastighet. 

Yrkande och proposition 

Anders Klerkefors (R) yrkar att: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna program och samrådsredogörelse 

~ 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

till detaljplan för 

Södra Ekdalen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta 

en detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

att upprätta en gatukostnadsutredning för Södra Ekdalen. 

4. Kommunstyrelsen uttalar att huvudinriktningen för bebyggelsestrukturen ska vara 

en bostadshus. Den kommande detaljplanen ska inte ge möjlighet till parhus som 

tillsammans med "Attefallare" kan resultera i upp till fyra bostadsenheter på en fastighet. 

5. Kommunstyrelsen uttalar att en grön passage från ekdalen genom område C till 

sjön Uttrans strand ska eftersträvas. 

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

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

Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

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 avslå Anders Klerkefors (R) yrkande röstar 
ja och den som vill bifalla 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 att avslå 
yrkandet. 

Särskilt yttrande 
Lennart Kalderen lämnade in ett särskilt yttrande enligt följande: 
"Rönningepartiet har yrkat att en grön passage ska eftersträvas i området. Vi menar att det 
redan framgår av handlingarna att ett sådant område finns och har därför röstat på avslag." 

Ordf. sign. Just. sign . 



Salems 
kommun 

SAM MANTRÄDESPROTOl<OLL 
2021-05-31 

15 av 34 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna program, samrådsredogörelse samt 
kommentarer till inkomna brev efter samrådstiden, för Södra Ekdalen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förstärkt med Bygg- och Miljönämndens presidium 
ska utgöra politisk styrgrupp för detaljplanearbetet. 

3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en gatukostnadsutredning för Södra Ekdalen. 

4. Kommunstyrelsen uttalar att huvudinriktningen för bebyggelsestrukturen ska vara 
en bostadshus. Den kommande detaljplanen ska inte ge möjlighet till parhus som 
tillsammans med "Attefallare" kan resultera i upp till fyra bostadsenheter på en 
fastighet. 

Delges: 
Bygg- och miljönämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arkiv 

ll 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 65 KS/2021:151 

Svar på Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 

(T22} 

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm har översänt en bruttolista med förslag på 
trafikförändringar avseende bland annat linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid inför 
tidtabellsskiftet i december 2021 (T22). Årets trafikförändringsremiss är präglad av Covid-19 
och pandemin och de förändrade resandenivåer som förväntas med anledning av pandemin. 
Det finns inga föreslagna trafikförändringar som berör Salem kommun. 

Trafikförvaltningen önskar särskilt detta år att få ta del remissinstansernas prioriteringar av 
förslagen. Förslagen kommer att utredas ytterligare innan beslut om eventuellt 
genomförande tas. 

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta remissyttrande vad gäller svar på remiss 
inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022 (T22). 

Ärendet beskrivs i remissyttrande daterat den 13 april 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar Södertörnskommunernas yttrande som svar på remissen. 

Delges: 
Södertörnskommunerna 
Arkivet 

Ordf. sign. Just. sign . 
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Kommunstyrelsen 

KS § 66 l<S/2020:367 

Funktionshindersplan 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. Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (l<RF) har tagit del av planen. · 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 20 april 2021 där nämnden 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Funktionshindersplan 2021-2026. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Funktionshindersplan 
2021-2026. 

Delges: 
Socialnämnden 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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KS § 67 KS/2021:35 

Arbetsmiljöpolicy 

Den nuvarande arbetsmiljöpolicyn är i behov av en uppdatering och modernisering. 
Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till en ny policy i samverkan med 
fackliga företrädare. Syftet med arbetsmiljöpolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla 
kommunens förhållningssätt samt ge vägledning för chefer och medarbetare i syfte att uppnå 
en trygg och säker arbetsmiljö i hela organisationen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till arbetsmiljöpolicy. 
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 

anta Salems kommun arbetsmiljöpolicy. 
3. Arbetsmiljöpolicyn ersätter tidigare arbetsmiljöpolicy. 

Delges: 
HR-enheten 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 68 KS/2021:178 

Svar på remiss - Folkhälsopolicy för Region Stockholm 
Den nya folkhälsopolicyn ska ta vid efter den nuvarande policyn för folkhälsa . 

Folkhälsopolicyn innehåller övergripande strategier och anger en riktning för Region 
Stockholms arbete med att identifiera behov, utveckla ordinarie processer och vidta åtgärder 

för folkhälsan. Det är positivt att en ny folkhälsopolicy tagits fram av Region Stockholm och 
Salems kommun har inte några synpunkter på förslaget. · 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2021-04-28 som svar på 
remissversion av Folkhälsopolicy för Region Stockholm samt tjänsteutlåtande från hälso- och 
sju kvårdsförva ltn ingen . 

Delges: 

Region Stockholm 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 69 KS/2021:196 

Förslag att äska medel från kommunstyrelsen att användas till 

utökad socioekonomisk resursfördelning 2021 

De kommunala grundskolorna i Salem har ett ansträngt budgetläge under 2021. Barn- och 
utbildningsförvaltningen förklarar detta med den löneglidning som skett bland 
grundskollärare de senaste åren, och som urholkat skolornas budgetramar (tjänsteskrivelse 
daterad den 9 april 2021). Vidare skriver barn- och utbildningsförvaltningen att samtliga 
rektorer har arbetat för att åstadkomma en budget i balans, men barn- och 
utbildningsförvaltningen ser redan nu att det för några av de kommunala grundskolorna 
kommer att bli svårt att både genomföra de besparingar som beslutats om i årets budget och 
samtidigt bedriva verksamheten i enlighet med lagkraven samt nå kommunens mål för 
lärande. Den svåraste situationen finns på Säbyskolan som 2021 har en obalanserad budget 
motsvarande 6 678 tkr. Något som utöver löneglidning också beror på ett kraftigt minskat 
elevunderlag inför läsåret 2020/2021. 

Utifrån detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat att från kommunstyrelsen begära 
extra medel om 5 000 tkr under år 2021 att särskilt använda till att förstärka medlen för 
socioekonomisk resursfördelning inom grundskolan. Detta skulle särskilt gynna Säbyskolan 
som har de största utmaningarna. 

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2021 
där nämnden beslutade att av kommunstyrelsen äska 5 000 tkr från Kommunstyrelsens 
medel till förfogande för att möjliggöra en utökning av barn- och utbildningsnämndens 
budgetram med motsvarande belopp. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av ärendet och har i sak inget att invända mot 
barn- och utbildningsnämndens förfrågan om 5 000 tkr för att möjliggöra en utökning av 
barn- och utbildningsnämndens budgetram med motsvarande belopp. 
Kommunstyrelseförvaltningen vill dock framföra att den huvudsakliga orsaken till att bevilja 
medel är det vikande elevunderlaget på kommunens grundskolor och då främst på 
Säbyskolan. 

l(ommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 5 000 tkr från kommunstyrelsens medel till 

förfogande till barn- och utbildningsnämnden för att möjliggöra en utökning av barn- och 
utbildningsnämndens budgetram med motsvarande belopp. 

Delges: 
Barn- och utbildningsnämnden · 
Ekonomienheten 
Arkiv 

lD L 
Ordf. sign. Just. sign . 
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Kommunstyrelsen 

KS § 70 KS/2021:197 

Förslag om kompensation till fristående grundskolor året 2020 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
hantera det samlade underskottet för de kommunala grundskolorna för år 2020 motsvarande 
2 208 tkr under innevarande budgetår år 2021. 

Mycket tyder på att Säbyskolans resultat för år 2021 kommer att vara negativt på nytt, varför 
barn- och utbildningsnämnden önskar förbättra skolans ekonomiska förutsättningar under 
resten av året. Detta görs i enlighet med gällande regelverk för skolpeng där kommunen ska 
kompensera de fristående huvudmän för det samlade underskottet från år 2020. När detta 
sker upphör samtidigt överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbys kolan 
motsvarande deras andel av det ärvda underskottet om 2 208 tkr för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet har behandlats på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2021 
där nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att kompensera 
fristående grundskolor för underskottet från år 2020 motsvarande 2 208 tkr. 

l(ommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att 
kompensera fristående grundskolor för underskottet från år 2020 motsvarande 
2 208 tkr. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget att ta bort 
överskottskravet för Nytorpsskolan, Skogsängsskolan och Säbyskolan för år 2021 motsvarande 
2 208 tkr. 

Delges: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 71 KS/2021:149 

Upphandling av kommunförsäkring 2021 
Kommunens avtal gällande kommunförsäkringar går ut den 30 juni 2021. Kommunens 
försäkringsmäklare har därför på kommunens uppdrag genomfört en upphandling inför 
kommande avtalsperiod. Försäkringsmäklaren rekommenderar tre separata leverantörer för 
att få den bästa täckningen på kommunens försäkringar. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021. 

l<ommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar anta företag B som leverantör av kommunförsäkring. 
2. Kommunstyrelsen beslutar anta företag D som leverantör av utställningsförsäkring. 
3. Kommunstyrelsen beslutar anta företag E skadeförsäkring som leverantör av 

förmögenhetsbrottsförsäkring. 
4. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra 200 tkr från kommunstyrelsens 

medel till förfogande till kommunkansliet för att finansiera merkostnaden för 
kommunens upphandlade försäkring. 

Delges: 
Sä kerhetssa mord n aren 
Ekonomienheten 
Arkiv 

Ordf. sign . 
~ 
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 72 KS/2021:177 

Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IF, herrlaget säsong 

2021/2022 i Allsvenskan 
Salems IF spelar i allsvenskan i innebandy även säsongen 2021-2022. Föreningen ansöker om 
sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå i allsvenskan, exempelvis 
resekostnader. Salems IF ansöker för säsongen 2021-2022 för ett utökat stöd på grund av 
effekter av coronapandemin med ca 40 tkr. Salems IF ansöker om att Salems kommun 
sponsrar satsningen i allsvenskan med 180 tkr, resultatbudget bifogas. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 150 tkr för 

spel i innebandyallsvenskan för säsongen 2021-2022. 
2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Delges: 

Salems IF 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 73 KS/2020:261 

Energiplan 2021-2030 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi i varje kommun. Planen ska beslutas av 
kommunalfullmäktige och den ska uppdateras varje mandatperiod. Energiplanen avser 
kommunen både som geografiskt område och som verksamhetsutövare. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021. 

Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Energiplan för Salems kommun 
2021-2030. 

Yrkande och proposition 
Anders Klerkefors (R) yrkar att: 
"Att energiplanen kompletteras med konkreta åtgärder före mandatperiodens slut." 

Lennart Kalderen (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) 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 avslå Anders Klerkefors (R) yrkande röstar 
ja och den som vill bifalla 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 att avslå 
yrkandet. 

Särskilt yttrande 
Lennart Kalderen lämnade in ett särskilt yttrande enligt följande: 
"Rönningepartiet har yrkat att komplettering ska ske i form av konkreta åtgärder före 
mandatperiodens slut. De konkreta åtgärderna är inte beskrivna. Kommunen arbetar sedan 
länge med konkreta energieffektiviseringsåtgärder och har också ett tydligt nämndmål på 
detta område. Därför har vi röstat på avslag på R:s yrkande." 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Energiplan för Salems kommun 
2021-2030. 

Delges: 
Alla nämnder 

Ordf. sign. Just. sign . 
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Kommunstyrelsen 

KS § 74 KS/2020:213 

Avfallsplan 2021-2030 
Kommuner har en skyldighet att ta hand om avfall som kommer från hushåll samt därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt 15 kap . 20 § miljöbalken. För att beskriva hur 
detta ska gå till upprättar varje kommun en renhållningsordning som innefattar avfallsplan 
och renhållningsföreskrifter. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 

I samarbete med SRV och övriga ägarkommuner har ett gemensamt arbete genomförts med 
att ta fram ett förslag till Avfallsplan 2021-2030. Avfallsplanen ska i kombination med bolaget 
SRV:s verksamhet borga för att avfallshanteringen hanteras på ett rationell och framsynt sätt 
för kommunens räkning. Parallellt med detta ärende framläggs därför ett ärende som 
beskriver SRV:s roll och koppling till avfallsplanens genomförande. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige antar Avfallsplanen för Salems kommun 
2021-2030. 

Delges: 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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KS/2021:154 

SRV Återvinning AB ägs gemensamt av Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems 
kommuner. Bolagets avsaknad av ägardirektiv har med tiden upplevts problematisk varför en 
arbetsgrupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ägardirektiv och dokumentet har 
därefter stämts av kommunerna emellan . 

Föreslaget ägardirektiv bedöms innebära en rimlig avvägning mellan de olika intressen som 
finns. Ägardirektivet tillgodoser ägarkommunernas behov av reglering av frågor mellan bolag 
och ägare. Även ägarnas behov av insyn, kontroll och styrning tillgodoses. Inte minst 
tydliggörs SRV:s roll i att verkställa kommunernas avfallsplan, genom direkt reglering i 
direktivet och genom möjlighet att ge bolaget tilläggsuppdrag. SRV:s styrelse och 
bolagsledning behåller i allt väsentligt sin handlingsfrihet i den löpande verksamheten. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för SRV Återvinning AB 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt SRV Återvinning AB att vid det fall samtliga 
ägarkommuner inte hunnit fatta beslut om att godkänna· förslaget till ägardirektiv 
innan bolagets ordinarie bolagsstämma ska bolaget hålla extra bolagsstämma 
senast 2021-06-30. 

3. Förutsatt att samtliga ägarkommuner fattar likalydande beslut avseende att 
fastställa förslaget, uppdras åt Salems kommuns ombud vid SRV Återvinning AB:s 
extra bolagsstämma, att rösta för att bolagsstämman fastställer föreslaget ägardirektiv 
för SRV Återvinning AB. 

4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i fortsatt uppdrag att bevaka att ansvaret för att 
vidtaga aktiviteter som leder till god måluppfyllelse i förhållande till kommunens 
avfallsplan - genom ägardirektivet och särskilda ägaruppdrag - åläggs SRV. 

Delges: 
Arkiv 

Ordf. sign. Just . sign . 
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Kommunstyrelsen 

KS § 76 KS/2020:412 

Revisionsrapport, Granskning av styrning, finansiering och 

uppföljning av större investeringar 
KPMG har på uppdrag av kommunen förtroendevalda revisorer granskat kommunens rutiner 
och processer avseende styrning, finansiering och uppföljning av större investeringsprojekt. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen rutiner och processer för att 
styra, finansiera och följa upp större investeringar är ändamålsenliga och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande. Revisionens sammanfattande bedömning är att dessa i huvudsak 
är ändamålsenliga och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att genom arbetet utifrån den nya fastighetsstrategin 
samt de förändringar i budgetprocessen som har tagits fram så har kommunen fortsatt goda 
möjligheter till en bra styrning och uppföljning av större investeringar. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott, där utskottet beslutade att 
föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse daterat den 26 april 2021 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av styrning, finansiering och uppföljning av större investeringar. 

l<ommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av styrning, finansiering och uppföljning av större investeringar. 

Delges: 
Revissionen 
KPMG 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 77 KS/2021:211 

Planuppdrag Salems stadskärna 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 om en delvis ny inriktning på planering för framtida 
utveckling och exploatering i området Salems centrum. Inriktningen innebär i korthet att 
kommunen kraftsamlar planeringen till de markområden i centrum som kommunen själv 
äger, samt att kommunen fortsätter planera för 600 nya bostäder, nytt medborgarhus i 
centrum och fler besöksparkeringar. Kommunstyrelsen har vidare tilldelat projektet namnet 
"Salems stadskärna". 

Under vintern/våren 2021 har förberedelsearbete för att påbörja detaljplanearbete. 
Kommunen är nu framme vid ett läge att fatta beslut om att inleda detaljplanearbete som ska 
möjliggöra önskad utveckling. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2021. 

Ordförandes förslag till beslut 
1.Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
strukturplan framtaget av Gehl Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för 
detaljplanearbetet och förhandlingar med exploatörer. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan 
beslutar kommunstyre/sen att: 

2. Kommunstyrelsen beslutar ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) i uppdrag 
att ta fram förslag på ny detaljplan för Salems stadskärna enligt den inriktning och 
preciseringar i skrivelsen Start-PM för Salems Stadskärna. MSB rapporterar löpande ärendets 
fortskridande till politiskt utsedd styrgrupp. 

3.Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen vid arbete med detaljplan beaktar de 
synpunkter som framförts av styrgruppen och som redovisas i Start-PM, avsnitt 2.3. 

4.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den genomförda medborgardialogen, inklusive 
sam rådsredogörelsen med kommentarer, samt att förvaltningen vid arbete med detaljplan 
beaktar de huvudsakliga synpunkter som inkommit under dialogen och som redovisas i 
Start-PM, avsnitt 2.5. 

5.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till bemanningsbudget, utredningsbudget 
och kommunikationsbudget för projektet enligt specifikation i Start-PM avsnitt 3.5 

Yrkande och proposition 
Anders Klerkefors (R) yrkar att: 
111.l<ommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
strukturplan framtaget av Gehl Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för 
detaljplanearbetet och förhandlingar med exploatörer. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan 
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beslutar kommunstyre/sen att: 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta en 
detaljplan för Salems stadskärna. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den genomförda medborgardialogen, inklusive 
samrådsredogörelsen med kommentarer, samt att förvaltningen vid arbete med detaljplan 
beaktar de huvudsakliga synpunkter som inkommit under dialogen. 
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att inarbeta ny simhall i 
planförslaget. 

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 
Arne Närström (5) 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. 
Mona-Lisa Larsson (5D) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1.Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
strukturplan framtaget av Gehl Architects 2021-03-19 som utgångspunkt för 
detaljplanearbetet och förhandlingar med exploatörer. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strukturplan 
beslutar kommunstyre/sen att: 

2. Kommunstyrelsen beslutar ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) i uppdrag 
att ta fram förslag på ny detaljplan för Salems stadskärna enligt den inriktning och 
preciseringar i skrivelsen Start-PM för Salems Stadskärna. MSB rapporterar löpande ärendets 
fortskridande till politiskt utsedd styrgrupp. 

3.Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen vid arbete med detaljplan beaktar de 
synpunkter som framförts av styrgruppen och som redovisas i Start-PM, avsnitt 2.3. 

4.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den genomförda medborgardialogen, inklusive 
samrådsredogörelsen med kommentarer, samt att förvaltningen vid arbete med detaljplan 
beaktar de huvudsakliga synpunkter som inkommit under dialogen och som redovisas i 
Start-PM, avsnitt 2.5. 

5.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till bemanningsbudget, utredningsbudget 
och kommunikationsbudget för projektet enligt specifikation i Start-PM avsnitt 3.5 

Delges: 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gehl Architects 
Arkiv 
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KS § 78 KS/2020:393 

Svar på motion - Salem hyllar Pride 
Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 25 november 2020 in en motion om att Salems kommun ska uppmärksamma Pride. 

I motionen skriver Centerpartiet att de utgår från alla människors lika rätt och värde samt att 
de utgår ifrån att kommunen ställer sig bakom mänskliga rättigheter, allas lika rätt och värde 
och därmed bidrar med att uppmärksamma det som prideflaggan representerar. 

Centerpartiet föreslår utifrån detta att: 
1. Att Salems kommun införskaffar Prideflaggan. 
2. Att Salems kommun hissar Prideflaggan på kommunens flaggstänger i samband med 

Pride-festivaler i Stockholm. 
3. Att Salems kommun arbetar aktivt för ökad hbtqi-kunskap hos sina anställda. 

I och med att kommunen idag saknar ett regelverk för flaggning föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
sådant regelverk och där även flaggning med prideflaggan i samband med Pride-festivalen 
finns med. 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beslutspunkt tre redan idag är uppfylld 
genom det kontinuerliga medarbetararbetet som pågår i kommunen och som löpande följs 
upp. 

Ordförandes förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla beslutspunkt ett och två i 
motionen. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse beslutspunkt tre i motionen vara 
besvarad. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
regelverk för flaggning i kommunen och där även flaggning med Prideflaggan i samband med 
Pridefestivalen finns med. 
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att införskaffa 
prideflagga samt att flagga i samband med Pridefestivalen 2021. 

Yrkande och proposition 
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 
Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 

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

L 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla beslutspunkt ett och två i 
motionen. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse beslutspunkt tre i motionen vara 
besvarad . 
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
regelverk för flaggning i kommunen och där även flaggning med Prideflaggan i samband med 
Pridefestivalen finns med. 
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att införskaffa 
prideflagga samt att flagga i samband med Pridefestivalen 2021. 

Delges: 
Centerpartiet 
Arkiv 
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KS § 79 KS/2020:254, 2020:291 

Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagande av 
gatukostnadsredovisning för Heliodal och Solliden samt 

Karlskronaviken 
25 februari 2021 beslutade Kommunfullmäktige i Salems kommun att godkänna de slutliga 
gatukostnaderna för Heliodal och Solliden (§ 9 Gatukostnadsredovisning Heliodal och 
Solliden) samt för Karlskronaviken (§ 10 Gatukostnadsredovisning Karlskronaviken). 

Ärendena har överklagats och kommunen har mottagit ett föreläggande om att lämna in ett 
skriftligt yttrande till förvaltningsrätten. Anstånd för att inkomma med yttrandet är beviljat till 
den 1 juni 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 maj 2021 och där 
utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 
2021 med bilaga som svar på föreläggande om yttrande till förvaltningsrätten i målnummer 
6427-21 

Jäv 
Anders Klerkefors (R) anmäler jäv. Mats Nittve (R) träder in som tjänstgörande ersättare . 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2021 med bilaga som 
svar på föreläggande om yttrande till förvaltningsrätten i målnummer 6427-21 

Delges: 
Förvaltningsrätten 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arkiv 
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KS § 80 KS/2021:219 

Elektrifieringskommissionen - handslag 
Region Stockholm har blivit inbjudna av Elektrifieringskommissionen att initiera ett regionalt 
elektrifieringslöfte med länets aktörer. Syftet är att samordna regionala aktörer och insatser 
för att öka elektrifieringstakten med initialt fokus på gods. Bakgrunden är 
Elektrifieringskommissionens uppdrag att bidra till påskyndad elektrifieringen av 
transportsystemet. Kommissionen har i uppdrag att presentera förankrade 
genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas i de områden där den största 
delen av trafikarbetet sker. Genomförandeplanerna, dvs löftena, ska bestå av åtaganden från 
berörda aktörer och ha potential att leda till att en väsentlig del av vägtransporterna på ett 
samhällsekonomiskt effektivt sätt kan elektrifieras i en nära framtid. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att underteckna avsiktsförklaringen i enlighet med 
Elektrifieringskommissionens Elektrifierings/öftet- hands/ag för e/ektrifiering av regionala 
godstransporter. 

Delges: 
Region Stockholm 
Arkiv 

Ordf. sign. 
.L 
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Kommunstyrelsen 

Förslag till budget 2022-2024 

"Ut ur pandemin, kvar i ekonomin" 

Alliansens förslag till rambudget de kommande tre åren presentera·s. 

Sammanfattning 

Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens 
budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och 
anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som 
enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund den 
osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat. 

Återhämtning efter påfrestningar 

Coronapandemin är nu inne på sin tredje våg, men framtiden är dock betydligt 
ljusare än vid förra budgetbeslutet för ett år sedan. Världsekonomin är under 
återhämtning, så också i Sverige. 

SKR cirkulär 21:20 datum 20210429 

2019 2020 2021 2022 2023 .2024 

BNP' 1,4 =3;1 3,2 3,5 1,9 2,0 

Syssclsllltnlng, timmar• -0,3 --3,8 1,8 2,4 0,0 0,7 

Rolatlv arbols!Oshot, prooont0 7,1 0,6 8,~ 8,1 7,8 7,5 
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Vaccinationer pågår i högt tempo. Effekterna för kommunernas del är framför allt 
skattetillväxten som är 4,2% för 2022, och drygt 3% för både 2023 och 2024. 
Arbetslösheten är fortfarande hög, framför allt vad gäller ungdomar och 
arbetssökande med utländsk bakgrund. Detta bidrar till en osäkerhet kring 
utvecklingen av kostnaderna för försörjningsstöd. Försörjningsstödet har än så 
länge inte ökat alarmerande, men kan komma att öka när arbetslösa inte längre 
har permitteringslöner och arbetsmarknadsstöd. 

Pandemin har fört med sig lidande för alla som drabbats själva och de vars 
anhöriga insjuknat och i vissa fall lämnat oss. Den har också medfört mycket 
hårda påfrestningar framför allt för sjukvården, men också för många av våra 
kommunala ve rksamheter, inte minst inom äldreomsorg, skola och övrig omsorg. 
Anpassningar har blivit mer regel än undantag med distansundervisning och en 
stor andel av arbetstiden som distansarbete hemifrån för de tjänstemän där det 
varit möjligt. l<ommunen har som övrigt arbetsliv satts på prov och mycket 
förtjänstfulla ansträngningar och arbetsinsatser har gjorts för att trots situationen 
leverera en god samhällsservice till våra invånare. 

l<ommunens ekonomi har tack vare god budgetdisciplin och kompensation i form 
av statsbidrag klarat sig väl. Budgetåret 2020 visade ett stort överskott, men 
Alliansen menar att budgeten kan inte planeras utifrån premissen att statens 
fortsatt kommer att tillföra resurser till kommunerna på samma sätt som under år 
2020. Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av pandemin på kommunens 
ekonomi. 

Kommunens nya budgetprocess, med beslut om rambudget i juni som fördelas ut 
av nämnderna i september-oktober, följt av finansieringsbudget i november med 
beslut om skattesats m m, har förenklat budgetprioriteringarna. Nämnderna har -
genom den nya budgetprocessen - fått ett ökat ansvar för att kostnaderna hålls 
inom r?marna och ett ansvar för att prioritera mellan de satsningar de ser 
verksamheten kräver. Detta ställer också högre krav på nämndernas styrning av 
förvaltningarna. 

I förra årets budgetförslag betonades att det var viktigt att de förtroendevalda tog 
ett fast grepp om ekonomin för att klara påfrestningarna. Även om dessa blev 
mindre än väntat har strategin varit lyckad då kommunens ekonomi fortsatt står 
på stabil grund. 
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Strategin för 2022-2024 

Alliansens strategi är i korthet följande: 

• oförändrad skatt under perioden 
• lönepåslag på 2%, därtill ett mindre påslag för volym- och avtalsrelaterade 

kostnadsökningar 
• vissa anslagsökningar framför allt inom barn- och utbildning 
• fortsatta satsningar på gång- och cykelvägar 
• "Salems stadskärna", Södra Hallsta, Södra Ekdalen m f1 områden 

detaljplaneras 
• Fågelsångens skola tas i bruk till höstterminen 2023 

lnvesteringsbudgeten följer det finansiella målet att kommunens låneskuld per 
invånare maximalt ska uppgå till genomsnittet för Stockholmsregionens 
kommuner. En tillkommande faktor 2023 är Fågelsångens skola som fr o m 2024 
renderar värdeminskningskostnader på helår med 15 mnkr, vilket kommer att 
påverka ekonomin. 

År Resultat efter Resultat i andel Måluppfyllelse 
jämförelse- av skatter och 
störande poster bidrag 

2022 10,8 mnkr 1,0% 

2023 11,1 mnkr 1,0% 

2024 0 0% 

Strategin medför att det finns en central buffert för att hantera kostnadsökningar 
och upprätthålla en beredskap för sämre tider. För år 2022 (18 mnkr) och år 2023 
(8 mnkr) men i dagsläget inte för år 2024. 

Nämndernas ekonomi 

Förutom påslag för lönekostnader, volymökningar och avtalsuppräkningar har 
vissa satsningar skett. 

Barn- och Utbildningsnämnden har tilldelats 1,5 mnkr som kompensation för 
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kravet på legitimerade förskollärare i fritidshem. Kompensation för extra 
löneökningar har skett i begränsad utsträckning i enlighet med ställningstaganden 
i samband med löneförhandlingarna för kultur och fritidsnämnden gäller det 
bibliotekarier och fritidsledare för barn- och utbildningsnämnden, lärare inom 
modersmål och kulturskola samt inom socialnämnden för l<ommunals högre 
löneavtal. 

Barn- och Utbildningsnämnden har under flera år sett stora löneökningar för 
lärare, löneökningar som - enligt överenskommelse - tagits inom befintlig 
budgetram. Den lokala löneglidningen har medfört att utrymmet för andra 
kostnader som också ska finansieras med skolpengen minskat. Detta har skapat 
svårigheter för några av skolorna att hålla budget. Till de kommer att under 
hösten 2020 valde ett stort antal elever i skola och förskola att söka till Jensens 
skola i Uttran, vilket bidrog till att intäkterna för skolorna minskat. 
Kommunstyrelsen har därför bifallit en begäran från Barn- och 
Utbildningsnämnden om tilläggsanslag för 2020 för att balansera upp situationen. 
Med detta budgetförslag aviseras dessutom en engångssatsning på läromedel och 
fortbildning på 3 mnkr under 2022. 

Barn- och Utbildningsnämnden har tre angelägna utmaningar framöver: 

• Organisationen för skolor och rektorsområden behöver ses över, inte minst 
inför starten av Fågelsångens skola hästterminen 2023. 

• Profilering och marknadsföring av kommunens grund- och förskolor 
behöver stärkas. 

• Förvaltningens styrning av verksamheten ska inriktas mot att löneglidning 
bör hanteras inom nämndens totala ram. 

Byggnationen av Fågelsångens skola fortskrider. Nyligen har mindre förseningar 
aviserats, men berörda förvaltningar bedömer att skolan ska kunna invigas och 
starta undervisningen i samband med höstterminsstarten 2023. Under KS' anslag 
till förfogande finns en ospecificerad reserv för skolprojekt som kan åberopas 
inför 2023. 

Projektet "Salems stadskärna" ska nu ta fart med detaljplanering och 
förhandlingar med byggherrar. Kommunen etablerar en projektorganisation med 
delar av fyra tjänster till en kostnad om ungefär 2,4 mnkr. Här ska dock 
planavgifter och andra intäkter möta kostnaderna. Denna projektekonomi 
budgeteras utanför en procentsmålet i resultaträkningen. 

Genom beslutet om "Nytt klimatinitiativ" tidigare i år, kommer kommunens miljö-
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och klimatarbete att breddas och sorteras in i ett nytt klimatmål. I denna budget 
föreslås investeringsmedel till en ny våtmark i västra Garn udden, som är en 
kompensationsåtgärd som ersättning för våtmarker i Södra Hallsta. Våtmarken 
kommer att innehålla dagvattenkanaler, spänger och små broar som också ·ska 
kunna användas som promenadområde. Utbytesprogrammet för 
belysningsstolpar fortsätter, belysningsstyrningen på Berga boll plan ska bytas ut 
för att effektivisera användningen av energi. 

Bland investeringarna kan nämnas att gång- och cykel bron över näset mellan 
Dånviken och Uttran planeras färdigställas i år (2021). Södertälje kommun 
ansluter med gång- och cykelväg från sin kommungräns. Miljö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjar projektering av gång- och 
cykelvägenvägens fortsättning från Uttringe (Hagsätervägen) genom Källdalen till 
Toredal {Sandbäcksvägens förlängning). Under hösten i år ska gång- och cykelbana 
planeras längs Salemsvägen {Circle K - Salems trafikplats) som sedan ska anläggas 
under planperioden. 

Bland kommunens övriga byggprojekt kan nämnas Södra Ha lista där detaljplanen 
samrådet nyligen avslutats. Detaljplanen beräknas kunna antas 2022. Planuppdrag 
för Södra Ekdalen tas upp på KS-sammanträdet 31 maj. Rönninge 
Kungsgårdsplanen avvaktar arkeologisk förundersökning då rester av en boplats 
från 1400-talet dykt upp. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2021-05-18 

Lennart Kalderen 
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Kommunstyrelsen 2021-05-31 Votering§ 64 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandes yrkande om att avslå Anders 
Klerkefors (R) yrkande röstar ja och den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) yrkande röstar nej, vinner nej 
har kommunstyrelsen bifallit Anders Klerkefors (R} yrkande. om 

Ledamöter och När Ja Nej Deltar 

tjänstgörande ersättare varo ej 

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 (5) 2:e vice ordf. Ja 

Björn Wivallius (5) Ja 

Berit Heidenfors (5) Ja 

Anders Klerkefors (R) Nej 

Mona Lisa Larsson (SD) Ja 

10 1 

Votering 
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Kommunstyrelsen 2021-05-31 Votering§ 73 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandes yrkande om att avs lå Anders 
Klerkefors (R) yrkande röstar ja och den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) yrkande röstar nej, vinner nej 
har kommunstyrelsen bifallit Anders Klerkefors (R) yrkande. om 

Ledamöter och När Ja Nej Deltar 

tjänstgörande ersättare vara ej 

Lennart Kalderen (M) ordf. Ja 

Elisabeth Bovin Exner (Ml 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 (S) Ja 

Anders Klerkefors (R) Nej 

Mona Lisa Larsson (SD) Ja 

10 1 

Votering 


