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Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, Måndagen den 26 september 2022 kl. 19:00 - 19:42

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Kvist (M)
Björn Odelius (M)
Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L), 1:e vice ordförande
Tommy Eklund (S), tjänstgörande ersättare för Arne Närström (S)
Björn Wivallius (S)
Berit Heidenfors (S)
Gunilla Kallio (S), tjänstgörande ersättare för Anders Klerkefors (R)
Conny Wessberg (SD), tjänstgörande ersättare för 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, verksamhetscontroller Katarina Sjödin t.o.m. § 71, barn- och
utbildningschef Katarina Sweding, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina
Lood, IT-chef Michael Bornefalk, socialchef Jenny Thorsell, bygg- och miljöchef
Douglas Lindström t.o.m. § 80

Utses att justera: Raili Nilsson (C)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, 2022-09-28, kl. 8:15

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

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

Justerande
Raili Nilsson (C)                   …………………………

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdes-
datum: 2022-09-26

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-09-28

Överklagande tiden går ut:
2022-10-19
Datum för anslagets
nedtagande: 2022-10-20

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

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

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 69 KS/2022:20

Anmälningsärenden

- Beslut BoM 2022-05-10 § 25 Granskning för detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72
- Beslut BoM 2022-06-21 § 32 Namngivning för ny gång- och cykelbro över Dånviken
- Protokoll SYVAB 2022-06-09
- Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-05-06
- Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-06-10
- Protokoll KLN 2022-06-13
- KSAU minnesanteckningar 2022-06-07
- Protokoll KSTU 2022-06-15
- Protokoll KSTU 2022-09-07
- Beslut KF Botkyrka 2022-06-21 § 79 Årsredovisning 2021 för Södertörns

brandförsvarsförbund
- Tjänsteutlåtande Huddinge 2022-01-27 Godkännande av att SRV återvinning AB häver

det med Scandinavian Biogas Fuels International AB träffande huvudavtalet rörande
ett gemensamt bolag som ska hyra och driva SRV:s förbehandlingsanläggning vid
Sofielunds återvinningsanläggning m.m.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 70 KS/2022:141

Delegationsbeslut

- Beslut 2022-06-16 Flaggning av ukrainska flaggan
- Beslut 2022-06-29 Remissvar Landsbygdsstrategi 2030 Södertälje kommun
- Beslut Ansökan om sponsorstöd från Salems IF för säsongen 2022-2023 med

tjänsteskrivelse
- Beslut 2022-06-22 Förordnande av kommundirektör
- Tilldelningsbeslut 2022-06-01 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS 9 § 7
- Beslut 2022-06-14 Upplåning 100 000 000 kronor

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 71 KS/2022:7

Delårsrapport per juli 2022 för Salems kommun

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande
poster på 41,1 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande
poster är 36 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 30,8
miljoner kronor, vilket är 2,2 miljoner kronor bättre än årets budget. Resultatet som andel av
skatter och bidrag är 2,8%. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande poster
prognostiseras till 21,7 miljoner kronor.

Kommunens väsentliga avvikelser avser följande poster i helårsprognosen:

● Finansnetto  -12,5 miljoner kronor
Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader.
I årets prognos avser det framför allt intäkter för realisationsvinster vid byte av typ av
fond i pensionsportföljen samt ökade kostnader för räntor på lån och orealiserade
värdeminskningar på pensionsportföljen.

● Skatter och bidrag +27,1 miljoner kronor
Skatteintäkterna är högre än budgeterat beroende på att slutavräkningen för både
innevarande år och föregående år är positiva med anledning av en mycket starkare
skatteunderlagsprognos (+20,6 miljoner kronor). Kommunens befolkning är högre
(+34 invånare) jämfört med antagandet vid budgeteringstillfället, vilket också bidrar
till en positiv avvikelse. Utöver detta har kommunen fått andra generella bidrag och
ersättning för sjukskrivningar som motsvarar cirka 5 miljoner kronor.

● Barn- och utbildningsnämnden -11,2 miljoner kronor
Största bidragande orsak gymnasieverksamheten som har en prognos på -4,4
miljoner kronor. En del är att det är fler invånare i åldrarna 16-18 år jämför med den
prognos som ligger till grund för budgeten. I övrigt är det stora behov av särskilt stöd
hos elever både inom vanliga grundskoleklasser och inom särskoleklasser. Vissa
grundskoleklasser har få elever, vilket gör att den elevpeng som skolan erhåller inte
täcker kostnaderna för undervisningen.

● Markinköp och -försäljning -3,9 miljoner kronor.
Här finns driftkostnader för exploateringsprojekten Rönninge kungsgård och Salems
centrum. Avseende Salems centrum hade en budget för intäkter tagits upp, men
dessa förväntas komma först under år 2023.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-09-09.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och
helårsprognosen för 2022.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 72 KS/2022:319

Äskande av medel till tjänst lokalstrateg

Kansliet äskar medel för tillsättande av tjänst som lokalstrateg från avsedda medel inom
kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2022. Rekryteringen är klar och tjänsten
tillsätts under september. Budgetmedel finns beviljade som en del av kansliets ordinarie
budget från år 2023 och framåt.

Lokalstrategen är en nyinrättad tjänst som kommer arbeta med det kommunövergripande
perspektivet gällande lokalförsörjningsfrågor. Tjänsten ska bidra till ett mer effektivt
lokalutnyttjande och samordna lokalbehoven för kommunens olika förvaltningar.

Beräknad kostnad för tjänsten under år 2022 är 450 tkr.  Kansliet äskar att medel ska
överföras till ansvar 1114 - Lokalplanering, från ansvar 11491 - KS förfogande.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överföra 450 tkr från Kommunstyrelsens medel till förfogande
till kansliet för tjänsten lokalstrateg.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 73 KS/2022:318

Medfinansieringsintyg LEADER 2023-2027

Leadermetoden är ett verktyg för landsbygdsutveckling där man verkar i ett trepartnerskap
mellan ideell, privat och offentlig sektor. Det är nu dags för en ny programperiod för åren
2023 till 2027. Salems kommun har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring där man ser
positivt på att medverka i den nya programperioden. Nästa steg i processen är att besluta om
och underteckna ett medfinansieringsintyg för kommunens kommande medfinansiering via
LAG–potten.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-25.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner att medfinansieringsintyg undertecknas av kommundirektör för
fortsatt finansiering av LEADER Sörmlandskusten år 2023-2027.

_____________________

Delges:
Leader Sörmlandskusten
Samtliga nämnder
Näringslivskommittén

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 74 KS/2022:317

Äskande av medel till klimatarbete 2022

Kansliet äskar medel för klimatarbete - utsläppsanalys eller dylik samt medlemsskap i
Klimatkommunerna - från avsedda medel inom kommunstyrelsens medel till förfogande för
år 2022.

Under 2022 kommer medlen användas till att göra en koldioxidbudget för kommunen samt
användas för att ta in konsultstöd för att ta fram en omvärldsanalys samt förslag på åtgärder
med tema klimat som kommunen kan utföra. Underlaget kommer kommunen sedan använda
sig av i planeringen av det framtida klimatarbetet.

Beräknad kostnad för år 2022 är 200 tkr. Kansliet äskar att medel ska överföras till ansvar
1112 - Planering från ansvar 11491 - KS förfogande.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson (C) och Berit Heidenfors (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 överföra 200 tkr från Kommunstyrelsens medel till förfogande
till Kansliet för klimatarbete.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 75 KS/2022:53

Remissvar Huddinge ÖP granskningsversion

Salems kommun har fått granskningsversion av Huddinge kommuns översiktsplan på remiss.
Remissperioden pågår till och med den 15 oktober. Under vintern 2022 var planförslaget ute
på samråd och nu har Huddinge kommun sammanställt inkomna synpunkter och
planförslaget reviderats.

Salems kommunen var i sitt samrådsyttrande positiva till den målstruktur som
översiktsplanen och det är positivt att målstrukturen är densamma i granskningsversionen.

De övriga smärre synpunkter som kommunen hade på samrådsversionen har besvarats i
samrådsredogörelsen och kommunen har inte några ytterligare synpunkter på
granskningsversionen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-08-11.

Kommunstyrelsens beslut

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 antas som Salems kommuns remissvar.

_____________________

Delges:
Huddinge kommun

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 76 KS/2020:309

Svar på motion: Namnbyte av Rönninge gymnasium till Sten
Bergmans gymnasium

Den 6 oktober 2020 anmäldes till kommunfullmäktige en motion från Raili Nilsson (C) och Leif
Ståhl (C) med ett förslag om att Rönninge gymnasium byter namn till Sten Bergmans
gymnasium. Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden som enligt sitt reglemente
fastställer namn på allmänna platser, samt till barn- och utbildningsnämnden. Båda
nämnderna föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

I motionen framhålls att den forskningsresande ornitologen och zoologen Sten Bergman
(1895-1975) bodde under många år i Rönninge och därför har en lokal anknytning till Salems
kommun. Vid sin andra och tredje resa till Nya Guinea tog han hem levande paradisfåglar,
vilket också har inspirerat till skulpturen i brons i Rönningerondellen. Det finns också en
koppling mellan Rönninge gymnasium och Sten Bergman. Den första studentkullen fick 1997
var sin T-shirt och en pin med en paradisfågel på. Motionärerna vill sporra till ytterligare
nyfikenhet och mod att utbilda sig genom ett namnbyte på Rönninge gymnasium till Sten
Bergman gymnasium, då det namnet förknippas med Rönninge med också med en
forskningsresande upptäckare som “satte orten på kartan”.

Avslaget motiveras med att det för närvarande pågår ett utvecklingsarbete på Rönninge
gymnasium där det är olämpligt med ett namnbyte innan skolans profil är fastställd, att det är
en hög kostnad där framför allt omfattande marknadsföring kommer krävas för att nå ut med
informationen om skolans nya namn, samt att det redan finns en väg uppkallad efter Sten
Bergman i Rönninge och en skulptur inspirerad av hans historia.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen “Sten Bergmans gymnasium”.

Yrkanden
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till motionen och avslag till ordförandens förslag till beslut, då det
är viktigt att lyfta fram historiska lokala förebilder och att ge Rönninge gymnasium en nystart.

Tommy Eklund (S) och Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Raili Nilssons (C) yrkanden och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen “Sten Bergmans gymnasium”.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 77 KS/2022:336

Äskande av medel för förstärkningar inom elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-25 § 31 att äska 1 mnkr från
kommunstyrelsens medel till förfogande år 2022 för att möjliggöra ett förstärkt arbete med
barn i behov av särskilt stöd och för att förebygga psykisk ohälsa.

I kommunens finansieringsbudget 2022-24 avsattes 1 mnkr per år för förstärkningar inom
elevhälsan för barn i behov av särskilt stöd alternativt psykisk ohälsa. Budgeten beslutades av
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 25 november 2021.

Barn- och utbildningsnämnden vill nu äska om att få ta del av de avsatta medlen för att kunna
finansiera både förebyggande och främjande samt åtgärdande insatser för barn i behov av
särskilt stöd och/eller psykisk ohälsa.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterat
2022-04-25.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L), Björn Wivallius (S), Raili Nilsson (C) 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 överföra 1 mnkr från kommunstyrelsens medel till förfogande
år 2022 för att möjliggöra ett förstärkt arbete med barn i behov av särskilt stöd och för att
förebygga psykisk ohälsa.

_____________________

Delges:
Barn- och utbildningsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 78 KS/2022:337

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts, kv. 1 2022

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige
att för perioden 2022-01-01 - 2022-03-31 finns två (2) gynnande beslut, varav ett (1) har
rapporterats tidigare, som ej verkställts.

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader att rapportera.

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att
verkställas att rapportera.

För perioden finns ett (1) beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu
verkställts.

Socialnämnden beslutade 2022-05-09 § 42 att föreslå kommunfullmäktige godkänna
rapporteringen. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat
2022-04-11.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporteringen av gynnande beslut

enligt SoL och LSS, 1:a kvartalet 2022 som ej verkställts.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 79 KS/2022:338

Kapacitetsutredning av äldreomsorgen 2023-2030

Kapacitetsutredningen för äldreomsorgen syftar till att se över boendebehov inom särskilt
boende och volymökningar inom hemtjänsten utifrån en uppdaterad befolkningsprognos.
Prognosen visar att det kommer ske en viss ökning av äldre som är 65+ år i kommunen fram
till 2030.

Kommunen bedöms dock ha kapacitet att tillgodose det framtida behovet av omsorg för äldre
långsiktigt.

Socialnämnden beslutade 2022-06-20 § 57 att godkänna kapacitetsutredningen för
äldreomsorgen i Salems kommun 2023-2030 och föreslår kommunstyrelsen att också göra
detta. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat 2022-05-01.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kapacitetsutredningen för äldreomsorgen i Salems
kommun 2023-2030.

_____________________

Delges:
Socialnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-09-26

16 av 21

Kommunstyrelsen

KS § 80 KS/2021:361

Svar på motion: Kalhyggen, väckt av Anders Klerkefors (R)

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige 2021-10-07 och väcktes av Anders Klerkefors (R).
I motionen framhålls problemet med skogsavverkning i Bornsjövrservatet, då dess
skötselplaner är utan restriktioner, vilket leder till att den biologiska mångfalden skadas,
naturupplevelser omöjliggörs och trafikstörningar uppstår. Motionären anser att kommunen
borde gripa sig an detta problem genom kontakter med Stockholm Vatten och deras ägare i
Stockholm Stad. Motionären föreslår att ett förhandlingsinititativ tas visavi Stockholm Stad
för att få till stånd en revidering av skötselplanen för Bornsjöreservatet, samt att kommunen
fortlöpande motsätter sig alla kalhyggen som planeras inom kommunen.

Motionen har skickats till bygg- och miljönämnden på remiss. Bygg- och miljöenheten
framhåller i sin tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 att det är Skogsstyrelsen, länsstyrelsen
och bygg- och miljönämnden som är myndigheter som i olika led tar del av planerade
åtgärder i Bornsjöreservatet. Bygg- och miljöenheten i Salems kommun är remissinstans.
Fastigheterna som omfattas av motionen ligger inom vattenskyddsområde och/eller
naturreservat, endast enstaka markområden på Hallinge 1:1 omfattas inte av dessa
områdesskydd. Bygg- och miljöenheten anser inte att kalhyggen förekommit i tätortsnära
skog. På Hallinge 1:1 intill 4H-gården har det skett avverkning som markägaren hade rätt att
göra. Bygg- och miljöenheten har inte erfarit att några trafikstörningar uppstått i samband
med avverkningar. Enheter menar vidare att en avverkning inte behöver vara negativ för den
biologiska mångfalden. Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-06-21 § 30 att föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga andra perspektiv på frågan än det som har framförts
från bygg- och miljöförvaltningen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01.

Yrkanden
Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L) och Björn Kvist (M) 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 föreslår kommunfullmäktige avslå motionen “Kalhyggen”.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 81 KS/2021:362

Svar på motion avseende stoppa sopdumpning, inför
kameraövervakning vid återvinningsstationer

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion väckt 2021-09-17 att kommunfullmäktige ger
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med förpackningsinsamlingen införa
kameraövervakning vid Salems kommuns samtliga återvinningsstationer, i syfte att förhindra
olovlig sopdumpning.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott 2022-09-07 § 62 och beskrivs i
tjänsteskrivelse daterat 2022-08-17.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

§ 82 KS/2022:239

Markanvisning för Söderby Gärde

Salems kommun har tillsammans med bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB utrett och
undersökt möjligheten till exploatering av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27 för Söderby
Gärde sedan år 2015. I samband med diskussioner för planläggning av Söderby Gärde, har
även planläggning av en ny gång- och cykelbro till Möllebadet varit uppe för diskussion.

Den 29 november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att inför planläggningen av Söderby
Gärde, markanvisa del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27. Kommunstyrelsen
beslutade även att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett
samarbetsavtal med  bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB samt ta fram nödvändiga
utredningar inför markanvisningen.

Den 30 maj 2022 återremitterade Kommunstyrelsen samarbetsavtalet mellan kommunen och
bolaget Söderby Fastighetsutveckling AB. Detta eftersom de inför beslut om godkännande av
samarbetsavtalet ville ha en tydligare bild av vad som tidigare sagts och beslutats kring en
gång- och cykelbro till Möllebadet.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-08-25.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utreda anläggande av gång- och cykelbro i samband med
planläggningen av Söderby Gärde för del av fastigheterna Salem 5:3 och Salem 5:27.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-09-26

19 av 21

Kommunstyrelsen

§ 83 KS/2022:239

Samarbetsavtal 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 daterat 2022-08-31.

Kommunstyrelsens 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).

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

§ 84 KS/2022:346

Ny biblioteksplan för Salems kommun

I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges att kommuner och landsting ska anta en politiskt
beslutad biblioteksplan. Biblioteket har upprättat förslag till plan som ska gälla för all
biblioteksverksamhet i kommunen.

Förslaget till ny biblioteksplan beskriver hur Salems kommun arbetar med biblioteksfrågor
samt vilken inriktning verksamheten har. Planen ersätter den föregående biblioteksplanen
från 2008.

Biblioteksplan har tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2022-05-12 § 25 att föreslå kommunfullmäktige anta
förslag till ny biblioteksplan för Salems kommun 2022-2027 i enlighet med kultur- och
fritidsförvaltningens förslag. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och
fritidsförvaltningen daterat 2022-05-12.

Yrkanden
Björn Wivallius (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 föreslår kommunfullmäktige anta förslag till ny biblioteksplan för Salems
kommun 2022-2027 i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

_____________________

Delges:
Kultur- och fritidsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-09-26

21 av 21

Kommunstyrelsen

§ 85 KS/2022:251

Salems tekniska IT-standard

Salems kommuns digitaliseringsgrupp har haft ett uppdrag att ta fram en teknisk standard till
stöd för framtida IT-upphandlingar för att säkerställa effektivitet gällande funktion, kostnad
och säkerhet.

Som lösning på detta uppdrag har två dokument tagits fram:

● Tekniska krav vi upphandling

● Tekniska krav bilaga

Dokumentet ”Tekniska krav vi upphandling” beskriver kommunens infrastruktur översiktligt
inom ett antal olika områden, för att ge stöd i hur man bör tänka vid upphandling.

Dokumentet ”Tekniska krav bilaga” är en listning av krav som kan ställas inom varje område,
beroende på vilken typ av system som upphandlas.

Viktigt att notera är att dessa dokument är levande och uppdateras över tid.

Ansvaret för att uppdatera dokumenten ligger hos IT-chefen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2022-05-23.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dokumenten gällande Salems tekniska standard skall vara
styrande och beaktas vid nya upphandlingar av IT-system och applikationer.

Ordförandens reviderade förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att dokumenten gällande Salems tekniska IT-standard skall vara

styrande och beaktas vid nya upphandlingar av IT-system och applikationer, samt att de ska

revideras årligen.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dokumenten gällande Salems tekniska IT-standard skall vara
styrande och beaktas vid nya upphandlingar av IT-system och applikationer, samt att de ska
revideras årligen.

_____________________

Delges:
Samtliga nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


