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Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, Måndagen den 30 maj 2022 19:00 - 20:23

Ajournering: 19:44-19:55

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Kvist (M)
Björn Odelius (M), ersätts av Farzana Khan § 61
Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L), 1:e vice ordförande
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande, ersätts av Kjell Häggkvist (S) § 61
Tommy Eklund (S) ersätter Björn Wivallius (S)
Gunila Kallio (S) ersätter Berit Heidenfors (S)
Mats Nittve (R) ersätter Anders Klerkefors (R)
Conny Wessberg (SD) ersätter Mona-Lisa Larsson (-)

Ersättare: Farzana Khan (M), Stefan Almå  (M), Maria Zitting Nilsson (C), Johanna Liljedahl
(L), Åsa Dahl (L), Håkan Paulson (KD), Kjell Häggkvist (S)

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Elina Peronius, HR-chef
Ulf Haraldsson, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood t.o.m. § 62, plan-
och exploateringschef Sofia Hedberg t.o.m. § 62, IT-chef Michael Bornefalk,
socialchef Jenny Thorsell, planeringsstrateg Alina Ruda t.o.m. § 56,
verksamhetscontroller Katarina Sjödin t.o.m. § 59

Utses att justera: Petter Liljeblad (L)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, 2022-06-07, kl. 12:45

Underskrifter: Sekreterare                        …………………………
Elina Peronius

Ordförande                          ……………………..
Rickard Livén (M)

Justerande                         …………………………
Petter Liljeblad (L)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdes-
datum: 2022-05-30

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-06-08

Överklagande tiden går ut:
2022-06-29
Datum för anslagets
nedtagande: 2022-06-30

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 50 Anmälningsärenden

§ 51 Delegationsbeslut

§ 52 Revidering av Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

§ 53 Nytt reglemente för valnämnden

§ 54 Rapport för utbyggnad av publik laddinfrastruktur

§ 55 Remissvar: Regional masshanteringspan för Stockholms län

§ 56 Remissvar trafikförändringsremiss T23

§ 57 Delårsrapport mars 2022 för Salems kommun

§ 58 Mål- och budget 2023-2025 för Salems kommun

§ 59 Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 2022

§ 60 Markanvisning för Söderby gärde

§ 61 Byggrätter inom strandskydd inom detaljplan för Rönninge kungsgård, plan 81-73

§ 62 Fördjupad trafikstudie Skönviksgården

§ 63 Balanslista över obesvarade motioner och verkställighet av kommunfullmäktiges
beslut

§ 64 Revidering regler för föreningsbidrag och föreningsregistrering

§ 65 Revidering taxor, avgifter och allmänna upplåtelsevillkor för idrottsanläggningar,
bollplaner och samlingslokaler

§ 66 Nyttjanderätts- och driftavtal för Salems ishall med Salems Ishall AB 2023-2026

§ 67 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt förslag från utskottet för
nämndorganisation

§ 68 Revidering av firmatecknare

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 50 KS/2022:20

Anmälningsärenden

- Protokoll KSTU 2022-04-20

- Protokoll KSTU 2022-05-18

- Protokoll KLN 2022-04-04

- Protokoll KLN 2022-04-19

- Protokoll KLN 2022-05-16

- Minnesanteckningar KSAU 2022-05-16

- Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning 2021

- Huddinge kommuns beslut om ansvarsfrihet för Södertörns brandförsvarsförbund

- Rapport om personuppgiftsincident

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 51 KS/2022:141

Delegationsbeslut

- Beslut om möjlighet till utökat avgångsbidrag

- Tilldelningsbeslut gällande projektledare bygg

- Tilldeningsbeslut gällande bygglovssystem

- Tilldelningsbeslut gällande planarbete och planeringsarkitekttjänster

- Tilldelningsbeslut gällande trafikutredning

- Tilldelningsbeslut gällande lokalvård

- Tilldelningsbeslut gällande totalentreprenad renovering av plaskdamm

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 52 KS/2022:112

Revidering av Avgifter för kopior, avskrifter med mera av
allmänna handlingar

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera styrdokumentet antaget av
kommunfullmäktige 2018-09-27 § 40 avseende Avgifter för kopior, avskrifter med mera av
allmänna handlingar.

Utöver språket har även innehållet setts över utifrån att den som begär ut en allmän handling
kan bli förvirrad beträffande kostnaden. Främst avser det nuvarande § 4 där det anges att
elektroniska handlingar ska tillhandahållas utan kostnad. En ny p. 5 har lagts till som tydliggör
när en allmän handling kan lämnas ut utan kostnad.

I tryckfrihetsförordningen regleras bland annat vad som är en allmän handling och hur en
allmän handling ska lämnas ut. Utifrån att myndigheter inte har någon skyldighet att lämna ut
kopior av allmänna handlingar i elektronisk form, till exempel via e-post (se JO 733-12), är
formuleringen i § 4 i den nuvarande lydelsen otydlig.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget
för Avgifter för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar.

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Salems kommuns Avgifter för
kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar antaget av kommunfullmäktige
den 27 september 2018 § 40 upphävs.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 53 KS/2022:155

Nytt reglemente för valnämnden

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera valnämndens reglemente från år
2000. Uppdraget omfattar en allmän översyn både innehållsmässigt och språkligt. Sedan det
nuvarande reglemente antogs år 2000 har vi bland annat fått en ny kommunallag och
förvaltningslag.

Det reviderade förslaget ligger i linje med övriga nämnders reglemente. Ändringar som har
föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta det reviderade

reglementet för valnämnden.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa att det reviderade

förslaget för reglemente gäller från och med den 1 juli 2022.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att valnämndens reglemente antaget

av kommunfullmäktige den 8 februari 2000 upphävs per den 30 juni 2022.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 54 KS/2022:193

Rapport för utbyggnad av publik laddinfrastruktur

Antalet laddbara fordon ökar snabbt och kommer fortsätta öka enligt prognoser.
Förvaltningen har i enlighet med uppdrag från det tidigare beslutade Klimatinitiativet tagit
fram ett förslag på rapport för laddinfrastruktur för allmänt ändamål. Rapporten föreslås nu
sändas ut på remiss mellan den 16 juni och 16 september. Rapporten är avgränsad till publik
laddinfrastruktur för mindre fordon (personbilar och andra mindre laddbara fordon).

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur på remiss
mellan 16 juni och 16 september 2022, efter redaktionell ändring om att lägga till
kommunens bensinstationer på remisslistan.

Yrkanden
Raili Nilsson (C), Björn Kvist (M), Björn Odelius (M), Petter Liljeblad (L), Arne Närström
(S) och Conny Wessberg (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Rapport - utbyggnad av laddinfrastruktur på remiss
mellan 16 juni och 16 september 2022, efter redaktionell ändring om att lägga till
kommunens bensinstationer på remisslistan.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 55 KS/2022:212

Remissvar: Regional masshanteringsplan för Stockholms län

Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad har i ett
gemensamt projekt tagit fram en regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av
massor i Stockholms län.

Det övergripande syftet med masshanteringsplanen för Stockholms län är att skapa
förutsättningar för en cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet samt regional
samsyn hur detta ska uppnås. Planen ska också bidra till att miljö- och klimatpåverkan från
masshantering minskar. Tre effektmål för att uppnå detta har tagits fram:

1. En resurseffektiv, cirkulär och samhällsekonomisk optimerad hantering av berg och
jordmassor.

2. Hantering och transportering av massor sker med så liten klimat- och miljöpåverkan
som möjligt.

3. Bred regional samverkan som säkrar konkurrensneutralitet och lika villkor.

Avsikten är att alla berörda aktörer ska fatta beslut om att ställa sig bakom planens mål och
strategier.

Masshanteringsplanen är ute på remiss till den 10 juni.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27.

Kommunstyrelsens beslut
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27 antas som remissvar på Regional masshanteringsplan för
Stockholms län.

_____________________

Delges:
Länsstyrelsen i Stockholm

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 56 KS/2022:181

Remissvar trafikförändringsremiss T23

Trafikförändringsremissen är en del av trafikförändringsprocessen som genomförs årligen.
Remissen skickas till kommunerna som får ge synpunkter på förslagen. Förslagen avser
förändringar i till exempel linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstider för kommande
tidtabellsperiod. Trafikförändringarna bygger på flera delar bland annat resandestatistik,
kommunernas bebyggelseplaner, trafikstörande arbeten samt input från kommunerna inom
ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

I årets trafikförändringsremiss presenteras inte några förändringar för Salems kommun.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31.

Yrkanden
Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31 som kompletterande
remissvar till Södertörnskommunernas gemensamma remissvar på trafikförändringsremiss
T23.

_____________________

Delges:
Region Stockholm

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 57 KS/2022:4

Delårsrapport mars 2022 för Salems kommun

Resultatet för perioden inklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 17,2 miljoner
kronor. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster är 17,3 miljoner kronor.

Årets resultat prognostiseras till 23,5 miljoner kronor inklusive VA, mark och
jämförelsestörande poster och 26,7 miljoner kronor exklusive VA, mark och
jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive VA, mark och jämförelsestörande poster
beräknas bli 1,9 miljoner kronor lägre än budget för år 2022. Det prognostiserade resultatet
beräknas till 2,4 % av skatter och bidrag.

De största avvikelserna i prognosen är vid jämförelse med budget:

● Skatter och bidrag (+14,7 miljoner kronor)
● Finansnetto (-5,9 miljoner kronor)
● Barn- och utbildningsnämnden (-8,6 miljoner kronor).
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (-0,3 miljoner kronor)

Samtliga nämnder med underskott uppmanas att analysera och vidta åtgärder för att
årsbudgeten ska hållas. Återrapportering av vidtagna åtgärder ska göras till kommunstyrelsen
i samband med delårsrapporten per juli.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per mars och helårsprognosen för 2022.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 58 KS/2022:5

Mål- och budget 2023-2025 för Salems kommun

I förslaget till budget, se tjänsteskrivelsens bilaga 1 Mål och budget 2023 samt ekonomisk
plan 2024-2025, 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 2023 och 2024
men beräknas i dagsläget inte nås för år 2025. För år 2025 ligger målet på ca 1 procent 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 varje år under 2023-2025 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 2022-05-20.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Mats Nittve (R) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens
förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden

2023-2025 enligt bilaga Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2023-2025 enligt bilaga Mål och

budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden

2023-2025 enligt bilaga Mål och budget 2023 samt ekonomisk plan 2024-2025.

Deltar ej i beslut
Arne Närström (S), Tommy Eklund (S) och Gunila Kallio (S) deltar ej i beslutet.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 59 KS/2022:14

Internkontrollplan för kommunstyrelseförvaltningen 2022

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

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Förutom den övergripande internkontrollplanen ska varje nämnd besluta om en
internkontrollplan för sin egen förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner och
anser att internkontrollerna är fortsatt relevanta och återspeglar förvaltningens
ansvarsområden för år 2022.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-22.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2022 enligt bilaga.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 60 KS/2022:239

Markanvisning för Söderby gärde

Den 2 mars 2021 inkom bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB med en ansökan om
planbesked på de kommunala fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Begäran om
planbesked omfattade exploatering i form av bostadsbebyggelse i rad- och parhus,
flerfamiljshus samt förskola och annan service på del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem
5:27. Bolaget drog tillbaka ansökan, då kommunens sammantagna bedömningen var att
kommunen behöver se över området strategiskt innan en lämplighetsbedömning för
exploatering görs.

Den 29 november 2021 beslutade kommunstyrelsen att ha markanvisningar för del av
fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 och att ta fram nödvändiga utredningar för
markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade även att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samarbetsavtal.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan kommunen och Söderby

Fastighetsutveckling AB för del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 (Söderby Gärde).

Yrkanden
Mats Nittve (R) yrkar att det görs ett tillägg om att tidigare bro förutsätts omfattas av
avtalet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 19:44-19:55 för överläggningar.

Ordförandens reviderade förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet för utredning av vad som är
sagt och skrivits gällande gång- och cykelbron.

Yrkanden
Mats Nittve (R) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden ställer sitt förslag om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar att återremittera ärendet för utredning av vad som är
sagt och skrivits gällande gång- och cykelbron.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 61 KS/2022:243

Byggrätter inom strandskydd inom detaljplan för Rönninge
kungsgård, plan 81-73

Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt bygg- och miljönämnden att

upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs. I planprogrammet föreslås att

mindre bostadsbebyggelse och en strandpromenad inom strandskyddat område ska prövas

under detaljplaneprocessen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens har prövat förslag om

byggrätter och strandpromenad mot gällande lagstiftning (miljöbalken). Förvaltningen

bedömer att det finns särskilda skäl till att pröva upphävandet av strandskyddet för

strandpromenaden. Bedömningen är att det inte finns särskilda skäl till att upphäva

strandskyddet för bebyggelse inom de två berörda fastigheterna, varför ett ärende lyftes till

kommunstyrelsen under 2019. Kommunstyrelsen beslutade att avslå förvaltningens förslag till

beslut om att inte pröva byggrätter inom strandskyddet. Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen uppfattar kommunstyrelsens uttalande i sitt beslut från den 23

september 2019 § 87, att prövande av byggrätter inom strandskyddat område främst är

avhängigt möjligheten till att anlägga en strandpromenad. På grund av bland annat nya

förutsättningar vad gäller rådighet av marken inom strandområdet vill miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen pröva frågan på nytt i kommunstyrelsen. Med gällande

lagstiftning är det genom detaljplanen som strandskydd kan upphävas. Eftersom det inte finns

några särskilda skäl för att upphäva strandskyddet för bostadsbebyggelse enligt miljöbalken,

bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplanen inte kommer kunna vinna

laga kraft om förslag att upphäva strandskydd för tillkommande byggrätter ingår i den.

Ett nytt beslut ersätter kommunstyrelsens beslut från 2019-09-23 § 87: “En gångstig runt

större delen av Flaten och särskild vid strandområdet vid Rönninge Kungsgård, har länge varit

en stark politisk ambition i Salems kommun. För att finansiera och förhandla om

förverkligandet av gångstigen är det viktigt att kommunen kan erbjuda byggrätter i utbyte

mot den mark som krävs. Samtliga dessa åtgärder kräver dispens från strandskyddet. Syftet

med gångstigen är att erbjuda allmänheten en nära tillgång till vattenbrynet, ett allmänt syfte

som bör ligga i linje med rekvisiten för strandskyddsdispens. Kommunstyrelsen är medveten

om att detta ännu inte har blivit praxis. För kommuninvånarnas räkning och för den lokala

demokratin skull, är det angeläget att kommunen driver detta ärende.”

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-19.

Jäv

Arne Närström (S) och Björn Odelius (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. Kjell
Häggkvist (S) och Farzana Khan (M) träder in som tjänstgörande ersättare.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Yrkanden
Björn Kvist (M), Raili Nilsson (C), Kjell Häggkvist (S), Petter Liljeblad (L) och Conny Wessberg
(SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att plan- och exploateringsenheten inte ska pröva byggrätter inom
strandskyddsområdet i detaljplanen för Rönninge Kungsgård, vilket därmed ersätter tidigare
beslut från 2019-09-23 § 87.

_____________________

Delges:
Bygg- och miljönämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 62 KS/2022:214

Fördjupad trafikstudie Skönviksgården

Den 17 februari 2022 presenterades en tjänsteskrivelse för kommunstyrelsens tekniska
utskott (KSTU) med information om en fördjupad trafikutredning. KSTU beslutade att
återremittera ärendet för "att utreda hur många parkeringsplatser som kan behövas för
hämtning och lämning av barn, om parkering på den kommunala tomten bredvid är möjlig,
samt för att utreda servitutet med närliggande bostadsrättsförening." KSTU beslutade även
att “föreslå barn- och utbildningsnämnden att behandla ärendet om en eventuell förskola på
Skönviksgården”. Ärendet var uppe i barn- och utbildningsnämnden den 19 april 2022 och
nämnden fattade följande beslut:

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att:

1. påbörja arbetet med de detaljplansförändringar som krävs för att Skönviksgården ska
kunna nyttjas som förskola.

2. slutföra detaljprojekteringen av de ombyggnadsarbeten som krävs för att
Skönviksgården ska fungera som förskola.

3. då utemiljön planeras prioritera friyta för barn framför parkeringsplatser.
4. hitta en lösning som gör att BRF Ekens officialservitut som belastar fastigheten kan

hävas.

De olika alternativen för hur man nyttjar fastigheten Rönninge 1:583 samt servitutet på
fastighet Strömsdal 7 åt Brf Eken påverkar friytan per barn. Enligt plan- och bygglagen ska
friyta för barn prioriteras före parkering.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår utifrån detta att i en detaljplaneprocess gå
vidare och utreda följande förslag:

A. Fastighet Rönninge 1:583 används helt till förskolegård. Brf Eken behåller parkering
enligt officialservitut. En handikappsparkering (hpk) skapas. Arean för friyta per barn
blir ca 28 m2.

B. Nå en överenskommelse med Brf Eken om att häva officialservitutet och låta dessa
platser att övergå till parkering för hämta/lämna (4 platser varav 1 hkp-plats). Utreda
om det är möjligt att skylta om lastfickan för att tillskapa två p-platser till vid tiderna
för hämta/lämna. Arean för friyta per barn blir ca 29 m2.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträden den 18 maj 2022
och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2022.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson (C), Tommy Eklund (S), Björn Odelius (M), Björn Kvist
(M) och Conny Wessberg (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Mats Nittve (R) yrkar avslag till ordförandens förslag till beslut, eftersom läget nära
vatten kan nyttjas på bättre sätt.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Proposition
Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot Mats Nittves (R) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för att tillåta en förskola på Skönviksgården enligt förslag A eller B
beskrivna i tjänsteskrivelsen daterad 2022-05-06.

2. Kommunstyrelsen beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för att tillåta fastigheten Rönninge 1:583 att användas som förskolegård.

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

_____________________

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden
KSTU

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-30

19 av 27

Kommunstyrelsen

§ 63 KS/2022:23

Balanslista över obesvarade motioner och verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt.

Revisorerna har uppmärksammat att det inte alltid har skett en återrapportering gällande
tidigare kommunfullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har därför infört en ny
rutin att presentera en uppdrags/verkställighetslista att presentera för fullmäktige samtidigt
som motionslistan, med start för ärenden från år 2020 och framåt.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-09.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
verkställighetslistan.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 64 KS/2022:237

Revidering regler för föreningsbidrag och föreningsregistrering

Föreningar som registreras i Salems kommuns föreningsregister behöver uppfylla vissa krav för

föreningsregistrering. För att kultur- och fritidsförvaltningen lättare ska kunna se att

föreningen uppfyller kommunens krav varje år föreslås att föreningar som ej lämnat in

föreningsuppgift med tillhörande dokument senast 60 dagar efter årsmöte blir av med sin

registrering. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även att föreningar med barn- och

ungdomsverksamhet intygar i samband med föreningsregistrering att föreningen har

kännedom om barnkonventionen och barnets rättigheter.

Idag finns tre olika föreningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet 5-20 år. Grundbidrag,

aktivitetsbidrag och särskilt bidrag. Grundbidrag och särskilt bidrag föreslås vara kvar i samma

omfattning. Förslaget är att göra om särskilt bidrag för att stimulera föreningar att utveckla

verksamheter som finns i föreningen eller stimulera till nya verksamheter eller arbetssätt. Se

bilaga 1.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag om revidering av regler för
föreningsbidrag och föreningsregistrering gäller fr.o.m 1 augusti 2022.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 65 KS/2022:238

Revidering taxor, avgifter och allmänna upplåtelsevillkor för
idrottsanläggningar, bollplaner och samlingslokaler

Salems kommuns taxor för idrottsanläggningar, bollplaner och samlingssalar består idag av
olika prissättning för respektive anläggning/lokal (ej ishall). Det nya förslaget innebär en
gruppering av kommunens idrottsanläggningar/ samlingslokaler för att få en mer samlad
prissättning. I förslaget tillkommer även två nya avgifter.

Allmänna upplåtelsevillkor uppdateras för att göra texten mer lättläst. Text har även
omarbetats redaktionellt för att passa dagens uthyrning av idrottsanläggningar/
samlingslokaler.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och
fritidsförvaltningens förslag om revidering av taxor, avgifter och allmänna upplåtelsevillkor för
idrottsanläggningar, bollplaner och samlingslokaler att gälla fr.o.m. 1 augusti 2022.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 66 KS/2022:240

Nyttjanderätts- och driftavtal för Salems Ishall med Salems
Ishall AB 2023-2026

Salems Ishall uppfördes 1983 och drivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishalls AB (ISAB),
ett av IFK Salem Hockey helägt företag. Kommunen har två utsedda representanter i bolagets
styrelse.

Salems Ishall har 2022 tre huvudsakliga användare:

*Föreningslivet: IFK Salem, pojklag, seniorlag och veteranlag säsongen 2019-2020
Konståkningsklubben i Salem, skridskoskola. Externa bokare, exempelvis andra
ishockeyföreningar, företag, privatpersoner.

*Salems skolor - 15 tim/veckan under v 44 - v 13.

*Allmänhetens åkning - 6 tim/v under v 44-13 samt utökning vid skollov.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-04-02.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till nytt nyttjanderätts- och
driftsavtal med Salems Ishalls AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall 2023-2026.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 67 KS/2022:192

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt förslag från
utskottet för nämndorganisation

Utskottet för nämndorganisation (UNO) påbörjade sitt arbete under hösten

2021 och har arbetat fram ett beslutsförslag gällande nämndorganisationen som

kommunfullmäktige fastställer inför en ny mandatperiod. UNO har inhämtat

synpunkter från samtliga ordföranden och nämnder. UNO har även sett över

ersättningsnivåerna och reviderat Reglemente för ekonomiska ersättningar till

förtroendevalda, samt dess bilaga.

Ordförandens förslag till beslut är identiskt med UNO:s beslut 2022-04-20 § 19,

sånär som ett förtydligande om att en teknisk nämnd ersätter det tekniska

utskottet, samt en mindre redaktionell ändring av Reglemente för ekonomiska

ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026 § 14, där raden

om beredskap för 2:e vice ordförande i socialnämndens utskott (snus) hade fallit

bort vid UNO:s sammanträde.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

2. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

3. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,
utskott och råd samt kommunala bolag och kommunalförbund till två år. För
kommunstyrelsen gäller fyra år enligt kommunallagen.

4. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för fullmäktige presidium till två år.
5. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya

mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya
förtroendevalda.

6. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om
2500 kr/förtroendevald 2023.

7. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna, utskotten och näringslivskommittén i
uppdrag att i början av mandatperioden 2023-2026 se över respektive reglemente i
samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

8. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika
utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

9. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är närvarande
utan att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till beslut eller rätt
att anteckna sin mening till protokollet.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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10. Kommunfullmäktige beslutar att motioner, interpellationer, frågor i
kommunfullmäktige och medborgarfrågor får lämnas via e-post. Närvaro krävs av
tjänstgörande ledamot/ersättare respektive frågeställare.

11. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd  i Salems kommun
daterat 2019-04-04 fortsätter att gälla. Från 2023 är grundstödet 38 000 kr per parti
och år och mandatstödet 19 000 kr per mandat och år  och båda uppräknas årligen
enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet.

12. Kommunfullmäktige beslutar att politisk sekreterare ska införas. Största parti inom
majoriteten får en politisk sekreterare på halvtid. Övriga partier får resurs till stöd av
politisk sekreterare baserat på antal mandat i kommunfullmäktige jämfört med det
antal manda största partiet i majoriteten har. Partier har möjlighet att få stödet som
ett arvode till förtroendevalda. Endast politisk sekreterare för största parti i
majoriteten erbjuds arbetsplats i kommunhuset.

13. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får uppdrag att ta fram ett
regelverk för politisk sekreterare.

14. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun ska ha en teknisk nämnd med 9
ledamöter och 9 ersättare vilket ersätter det tekniska utskottet.

15. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett
reglemente för en teknisk nämnd och att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av
en teknisk nämnd.

Yrkanden
Mats Nittve (R) yrkar avslag på beslutspunkt 12 och 13 och bifall till övriga punkter.

Arne Närström (S) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden ställer först beslutspunkt 1-11 och 14-15 under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller.

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut på beslutspunkt 12-13 mot Mats
Nittves (R) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag. Votering begärs och verkställs.

Votering
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag på
beslutspunkt 12-13 röstar ja och den som vill avslå beslutspunkt 12-13 enligt Mats Nittves (R)
yrkande röstar nej.

Voteringen utfaller enligt följande:

Elisabeth Bovin Exner (M), Björn Kvist (M), Björn Odelius (M), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad
(L), Arne Närström (S), Tommy Eklund (S), Gunila Kallio (S) och Conny Wessberg (SD) och
Rickard Livén (M) röstar ja.

Mats Nittve (R) röstar nej.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut med
10 röster mot 1.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

2. Kommunfullmäktige fastställer arvoden enligt bilagan till Reglemente för ekonomiska
ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2023-2026.

3. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för kommunens nämnder, styrelser,
utskott och råd samt kommunala bolag och kommunalförbund till två år. För
kommunstyrelsen gäller fyra år enligt kommunallagen.

4. Kommunfullmäktige fastställer mandatperioden för fullmäktige presidium till två år.
5. Kommunfullmäktige beslutar att övergripande utbildning ska hållas vid den nya

mandatperiodens början. En uppföljande utbildning ska hållas efter två år för nya
förtroendevalda.

6. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela partierna ett utbildningsbidrag om
2500 kr/förtroendevald 2023.

7. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna, utskotten och näringslivskommittén i
uppdrag att i början av mandatperioden 2023-2026 se över respektive reglemente i
samråd med kommunstyrelseförvaltningen.

8. Kommunfullmäktige beslutar att varje nämnd ska erbjuda nämndspecifika
utbildningar för förtroendevalda i respektive nämnd.

9. Kommunfullmäktige beslutar att ersättare i nämnder och styrelser som är närvarande
utan att tjänstgöra har yttranderätt men inte rätt att lämna förslag till beslut eller rätt
att anteckna sin mening till protokollet.

10. Kommunfullmäktige beslutar att motioner, interpellationer, frågor i
kommunfullmäktige och medborgarfrågor får lämnas via e-post. Närvaro krävs av
tjänstgörande ledamot/ersättare respektive frågeställare.

11. Kommunfullmäktige beslutar att Regler för kommunalt partistöd  i Salems kommun
daterat 2019-04-04 fortsätter att gälla. Från 2023 är grundstödet 38 000 kr per parti
och år och mandatstödet 19 000 kr per mandat och år  och båda uppräknas årligen
enligt förändringarna i inkomstbasbeloppet.

12. Kommunfullmäktige beslutar att politisk sekreterare ska införas. Största parti inom
majoriteten får en politisk sekreterare på halvtid. Övriga partier får resurs till stöd av
politisk sekreterare baserat på antal mandat i kommunfullmäktige jämfört med det
antal manda största partiet i majoriteten har. Partier har möjlighet att få stödet som
ett arvode till förtroendevalda. Endast politisk sekreterare för största parti i
majoriteten erbjuds arbetsplats i kommunhuset.

13. Kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får uppdrag att ta fram ett
regelverk för politisk sekreterare.

14. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun ska ha en teknisk nämnd med 9
ledamöter och 9 ersättare vilket ersätter det tekniska utskottet.

15. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett
reglemente för en teknisk nämnd och att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av
en teknisk nämnd.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-30

26 av 27

Kommunstyrelsen

§ 68 KS/2022:31

Revidering av firmatecknare

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Anna Liljegren,
ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin och ekonom Maria Johansson att
två i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, Ida Duveskog och Sara Netzell att
med elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer
M 9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Daniel Thor, utredare Richard
Damberg, verksamhetschef Carina Strandberg, myndighetschef Fuad Ganibegovic,
enhetschef Emma Nordvall, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg,
enhetschef Karin Nordenmalm, gruppledare Carolina Borneland Severinsen,
gruppledare Rosie Khoury att två i förening eller en av dessa i förening med endera av
följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Coumba Sobel-Fall, nämndsekreterare Emelin Atas, administratör
Marina Furukvist, administratör Lovisa Lidberg, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som
firmatecknare för kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin
eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.
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9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Therese Wennergren, Katarina Kjellner och
Charlotta Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens
lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck och
Katarina Kjellner som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på
individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Rickard Livén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

_____________________
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