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 Kommunstyrelsen   
 

 
 

 Tid: Måndag den 11 september kl. 19.00 
 Plats: Bergaholm, kommunhuset 

 Agenda: 1 Anmälningsärenden 

2 Delegationsbeslut 

3 Förslag till ändring i renhållningstaxa 

4 Delårsrapport för Salems kommun (senare utskick) 

5 Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2017 

6 Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IF innebandylag kommande 
säsong 2017/2018 i Allsvenskan 

7 Förslag till timtaxa för dödsbo i Salems kommun 

8 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och Lss 1:a 
kvartalet 2017 

9 Revidering av firmatecknare 

10 Svar på motion - Digitala handlingar till kommunens nämnder av Arne 
Närström (S) och Mats Nittve (MP) 

Välkomna! 
 
 
 
 Lennart Kalderén  

Ordförande Jennie Portnoff 
Sekreterare 
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 Gruppmöten  

Borgerliga gruppen 
 

Måndag 2017-09-11 kl 18.00  

Konferensrum Bergaholm 

 

Socialdemokraterna  

Måndag 2017-09-11 kl 17.30 

Konferensrum Lideby 

 
 
Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet. 
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr. KS/2017.233

Anmälningsärenden 

SN § 58 och 59 Majuppföljning 2017 för socialnämnden.  Socialnämnden remitterade 
majuppföljningen för komplettering/specificering av anpassningsåtgärder och vid 
nästkommande sammanträde godkännande majuppföljningen och redovisningen av 
förändringar avseende antal brukare/klienter 2017. 

SN § 63 Stödboende Björkåsen. Björkåsens HVB ersätts av stödboende för 
ensamkommande ungdomar from den 1 augusti 2017. 

SKLs NKI-servicemätning avseende  2016. 

SCBs kommunfakta för Salems kommun.  

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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Endast företag



2015 2016

59 71
3,11 3,06



2014 23 33227

2015 25 10515

2016 33 21512

Hela kommunen

Företag

NKI 2014-2016

Antal svar



Kundcitat

Hela kommunen

Alla målgrupper

 
LIVSMEDELSKONTROLL - ”Efter 
att kommunen har gett  ett tillstånd, 
kan de ringa och fråga hur läget är.”

BYGGLOV - ”Jag tycker att det var höga 
bygglovsavgifter!” 

BRANDTILLSYN - ”Jag har gått en 
utbildning som heter Systematiskt 
brandskyddsarbete hos Södertörns 
Brandförsvar, och efter det förstår jag 
mycket bättre hur brandtillsynen 
fungerar. Så jag tycker ni bör 
rekommendera alla i företag och 
organisationer som berörs av 
brandsäkerhet att gå denna utbildning.” 

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSÄRENDEN –”Efter att 
kommunen har gett  ett tillstånd, kan de ringa och 
fråga hur läget är.”SERVERINGSTILLSTÅND - 

”lyssna och ta mig på 
allvar.”

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kund&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tgm8FcNTGOAorM&tbnid=A7HbFP7q4hzFUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/trygg-hansa/pressrelease/view/ny-skandinavisk-direktoer-foer-strategi-marknad-och-kund-paa-trygg-hansa-codan-582006&ei=0wueUZrZJ6i44ASyi4DYAw&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNEO6Hldi-OC8bqGPUqz18hlWPQhUw&ust=1369398593061147


SKL Företag 18233 20565 21210 19968 18062 19981

Företag 30 31 34 33 30 33

Övriga 128 127 130 113 105 126

Totalt 158 158 164 146 135 159

Hela kommunen

Alla målgrupper

Serviceindex

Antal svar



SKL Företag 2025 5260 1954 2047 10226 21512

Företag 3 10 0 2 18 33

Övriga 2 105 0 0 25 132

Totalt 5 115 0 2 43 165

Hela kommunen

Alla målgrupper

NKI per myndighetsgrupp

Antal svar



Kundcitat

Bygglov

Alla målgrupper

”Det var svårt att hitta information på 
hemsidan, den kunde göras bättre.”

”Få dagar som en beslutsfattande person fanns på plats. Då jag 
pratade med denna gavs det olika besked vad som gällde. Hade ett 
förhållandevis enkelt ärende som blev komplicerat pga. olika besked 
kändes det som.” 

”det är svårt att få tag på 
rätt personer.”

”Jag tycker att det var höga 
bygglovsavgifter!”

”svara snabbare i telefon.”

”Kortare handläggningstid vore 
önskvärt. I mitt fall byttes också en 
medarbetare ut under 
handläggningstiden, vilket fördröjde 
denna ytterligare.”

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kund&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tgm8FcNTGOAorM&tbnid=A7HbFP7q4hzFUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/trygg-hansa/pressrelease/view/ny-skandinavisk-direktoer-foer-strategi-marknad-och-kund-paa-trygg-hansa-codan-582006&ei=0wueUZrZJ6i44ASyi4DYAw&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNEO6Hldi-OC8bqGPUqz18hlWPQhUw&ust=1369398593061147


2014 10 6131

2015 1 2418

2016 10 5260

Bygglov

Företag

NKI 2014-2016

Antal svar



Bas: 76

R2: 0,90

Bevaka Vårda

Lägre Prioritet Prioritera

Bygglov

Alla målgrupper

Effektmått



Bas: 95

R2: 0,95

Bevaka Vårda

Lägre Prioritet Prioritera

Bygglov

Alla målgrupper

Effektmått effektivitet



Kundcitat

Livsmedelskontroll

Alla målgrupper

”Att INTE komma in under lunch tid, speciellt med en 
kaxig attityd. Att inte prata högt inför kunderna då de 
ej behöver veta vad som är vad. Att man inte är så 
petig och börjar leta fel på saker och ting bara för att 
lämna en anmärkning. Att ha respekt och förståelse 
av att man kommer in i någon annans verksamhet 
och att vi har regler gällande saker och ting.”

”Efter att kommunen har gett  
ett tillstånd, kan de ringa och 
fråga hur läget är.”

”Jag tycker att 
livsmedelskontrollen var helt 
oväntat bra.”

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=kund&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tgm8FcNTGOAorM&tbnid=A7HbFP7q4hzFUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/trygg-hansa/pressrelease/view/ny-skandinavisk-direktoer-foer-strategi-marknad-och-kund-paa-trygg-hansa-codan-582006&ei=0wueUZrZJ6i44ASyi4DYAw&bvm=bv.46865395,d.bGE&psig=AFQjCNEO6Hldi-OC8bqGPUqz18hlWPQhUw&ust=1369398593061147


2014 9 3509

2015 17 3007

2016 13 6143

Livsmedelskontroll

Företag

NKI 2014-2016



SKL Företag 4307 5820 6129 5794 5139 5412

Företag 11 13 13 13 12 13

Övriga 8 8 9 9 6 6

Totalt 19 21 22 22 18 19

Livsmedelskontroll

Alla målgrupper

Serviceindex
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Ålder

Andel (%) av de boende i

18

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

20 19

Döda 52 55 Riket 18 18

Kv Tot

Födda 88 87 Kommunen 18

Födda och döda 2016 Utrikes födda 2016

Antal Män Kvinnor M

Summerad fruktsamhet
Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto 69 47

    till utlandet 31 28

Därav 18–24 år 109 149

    till övriga kommuner i länet 436 409

    till övriga län 137 143

Antal utflyttningar 604 580

121 105

    från utlandet 62 55

Därav 18–24 år 80 101

Antal inflyttningar 673 627

    från övriga kommuner i länet 490 467

    från övriga län

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2016

Antal barn/person Män Kvinnor

68 69 47

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

138

2016 16 615

4 982 9 995 2015 16 426 58 85

2014 16 140 60 45 29

Antal (1000) 8 8 17 5 013

87 14 20

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

47

80– 3 4 4 4 6 5 2013 16 001

15 15 2012 15 881 68 71

2011 15 694 86 79 143

65–79 12 15 14 14

71 21 -12

45–64 24 23 24 25 25 25

20

25–44 24 25 24 27 26 26 2010 15 391

6 6 2009 15 313 79 37

2008 15 177 133 -18 -4

20–24 6 6 6 7

75 132 147

16–19 6 5 6 4 4 4

124

7–15 15 14 14 11 10 10 2007 15 065

8 8 2006 14 715 127 124

Tot M Kv

0–6 10 9 9 9

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv

Folkmängd 31 december 2016 Befolkningsförändring 2006–2016

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB
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Folkmängd 31 december 2016

Flyttnings-

Kommunen Riket

2
0
1
7

Salem

Landareal: 54 kvkm Invånare per kvkm: 307
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    Kommunen Kvinnor

    Kommunen Män

    Riket Kvinnor

    Riket Män

%%

Riket



Kvinnor Kvinnor

  

20–24 år

25–44 år

45–64 år

20–64 år

20–24 år

25–44 år

45–64 år

20–64 år

20–24 år

25–44 år

45–64 år

20–64 år

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 136 75

arbetar i kommunen och bor i eller utanför 

kommunen
Nettopendling -2 591 -2 148

Antal i åldern 16 år och däröver

från övriga län 110 60

bor i kommunen och arbetar i eller utanför 

kommunen
Utpendling 3 319 3 011

till övriga kommuner i länet 3 183 2 936
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Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

728 863

från övriga kommuner i länet 618 803

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

79 77 78

81 78 80

Pendling 201581 79 80

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

61 61 61

976

80 78 79 Antal i åldern 16 år och däröver

2 102 1 294

81 80 81 Off. förv. o service 354 977 353

2 273 2 455 2 271

84 80 82 Näringsl., övr. org. 2 106 1 296

154 73 155

62 64 63 Riket, 1 000-tal 2 460

549 420

Länet Off. förv. o service 71

553 622 575

85 82 83 Näringsl., övr. org. 511 400

1 503 287 892

88 85 87 Länet, 1 000-tal 581

3 537 2 384 1 134 847

87 83 85 Off. förv. o service 475

Kommunen 4 012 3 887 1 421 1 739

67 64 66 Näringsl., övr. org.

Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen

Nattbefolkning Dagbefolkning

Män Kvinnor Totalt

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2015 Förvärvsarbetande efter sektor 2015

677 1 368 2 919 2 809 5 728

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 4 4 9 692

100 100 100 100 100 100

2 3 3 2 2

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 3 1 2 4

44 53 48 35 46 40

36 38 49 42 46

Eftergymnasial utbildning 35 46 40

11 14 10 12

Gymnasial utbildning 48 43 46 40

M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 14 10 12 12 9

Riket

M Kv Tot M Kv Tot

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2016
Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Övriga partier 2 0 1 2

Samtliga partier 20 11 19 12

Vänsterpartiet 0 1 0 1

Sverigedemokraterna 1 0 2 0

Miljöpartiet de gröna 2 0 1 1

Socialdemokraterna 4 3 4 3

Folkpartiet liberalerna 1 2 1 1

Kristdemokraterna 1 0 1 0

9 4 9 2

Centerpartiet 0 1 0 2

Antal lägenheter

2010 2014

Män Män

Moderata samlingspartiet

Salem

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder
Partier Antal mandat vid valet
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Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

    

    

    

    

 

    

    

    

    

 

Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen

197 756 158 184 355 940

Källa: Arbetsförmedlingen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

9 6 8

Antal 20–64 år 179 203 382 34 656 33 101 67 757

3 3 3

Därav 20–24 år 6 6 6 5 4 5

3 3 3

  Progr. m. aktivitetsstöd 2 2 2 2 2 2

7 6 6

  Öppet arbetslösa  2 2 2 3 3 3

mars 2017

20–64 år 4 5 4 5 5 5

198 136 155 806 353 942

10 7 8

Antal 20–64 år 184 184 368 34 359 32 752 67 111

3 3 3

Därav 20–24 år 6 5 6 6 4 5

4 3 3

  Progr. m. aktivitetsstöd 2 2 2 2 2 2

7 6 6

  Öppet arbetslösa  2 2 2 3 3 3

20–64 år 4 4 4 5 5 5

M Kv Tot

mars 2016

M Kv Tot M Kv Tot

Arbetssökande 
Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

7 6

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

13 20 16

Totalt 138 230 38 125 20–64 år 5

60–64 år

10– 19 1 6 1 55–59 år 9 14 12

4 3

5–9 16 5 1 1 Riket

7 12 10

2–4 41 38 13 21 20–64 år 2

1 62 186 18 102 60–64 år

55–59 år 4 7 6

företagare i eget AB företagare Kommunen

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

Företagare 2015 Sjuk- och aktivitetsersättning,  2016
Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta i eget AB

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Okänd bransch

Energi och miljö

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster, m.m

Information och kommunikation

Hotell och restauranger

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Kreditinstitut och försäkringsbolag

Fastighetsverksamhet

Riket

Vård och omsorg

Handel

Tillverkning och utvinning

Företagstjänster

Utbildning

Byggverksamhet

Civila myndigheter och försvaret

Transport

Salem
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Arbetstillfällen 2015

Näringsgren

Kommunen
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Män

Kvinnor
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Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 1 739 100 100 100 3 887

5

Okänd bransch 23 1 1 1 31 1 1 1

21 28

Personliga och kulturella tjänster, m.m 83 5 6 5 199 5 6

19 15 16

Vård och omsorg 572 33 20 28 980 25

Utbildning 611 35 15 16 753

11

Civila myndigheter och försvaret 96 6 7 7 269 7 7 7

1 1

Företagstjänster 120 7 15 11 390 10 15

3 4 2

Fastighetsverksamhet 5 0 1 1 34 1

Kreditinstitut och försäkringsbolag 7 0 4 2 119

4

Information och kommunikation 11 1 5 2 106 3 5 2

2 2

Hotell och restauranger 35 2 4 4 130 3 4

13 12 11

Transport 14 1 2 2 74 2

Handel 101 6 13 11 491

1

Byggverksamhet 43 2 1 1 56 1 2 1

4 6

Energi och miljö 2 0 0 1 17 0 0

0 0 1

Tillverkning och utvinning 12 1 4 6 234 6

Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 0 0 1 4

% %

Riket Länet Riket

Antal % % % Antal %

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2015 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet

100 100

Avser 16 år och däröver
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

1 1 1

Totalt 1 421 100 100 100 4 012 100

Okänd bransch 19 1 1 1 25

6

Personliga och kulturella tjänster, m.m 67 5 4 4 146 4 4 4

5 5

Vård och omsorg 106 7 5 6 204 5 6

5 5 5

Utbildning 186 13 5 5 189 5

Civila myndigheter och försvaret 42 3 5 5 192

2

Företagstjänster 160 11 17 13 534 13 17 13

4 2

Fastighetsverksamhet 23 2 2 2 79 2 2

5 10 5

Kreditinstitut och försäkringsbolag 7 0 4 2 88 2

Information och kommunikation 28 2 10 5 217

7

Hotell och restauranger 67 5 4 3 130 3 5 3

13 13

Transport 121 9 8 7 282 7 8

18 11 12

Handel 87 6 14 13 608 15

Byggverksamhet 449 32 11 12 714

17

Energi och miljö 15 1 1 2 45 1 1 2

0 3

Tillverkning och utvinning 36 3 8 17 548 14 8

Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 1 0 3 11 0

%

Länet Riket

Antal % % % Antal % %

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen

Avser 16 år och däröver
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2015 – män

1

Totalt 3 160 100 100 100 7 899 100 100 100

5 4

Okänd bransch 42 1 1 1 56 1 1

15 13 17

Personliga och kulturella tjänster, m.m 150 5 5 4 345 4

Vård och omsorg 678 21 13 17 1 184

6

Utbildning 797 25 10 11 942 12 10 11

16 12

Civila myndigheter och försvaret 138 4 6 6 461 6 6

1 2 2

Företagstjänster 280 9 16 12 924 12

Fastighetsverksamhet 28 1 2 2 113

4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 14 0 4 2 207 3 4 2

4 3

Information och kommunikation 39 1 7 4 323 4 7

5 5 5

Hotell och restauranger 102 3 4 3 260 3

Transport 135 4 5 5 356

7

Handel 188 6 13 12 1 099 14 13 12

1 1

Byggverksamhet 492 16 6 7 770 10 6

10 6 12

Energi och miljö 17 1 1 1 62 1

15 0 0 2

Tillverkning och utvinning 48 2 6 12 782

Jordbruk, skogsbruk och fiske 12 0 0 2

Antal % % %

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % %

Salem
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Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2015 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning



1 # Butikspersonal

2 # Undersköterskor

3 # Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

4 # Kontorsassistenter och sekreterare

5 # Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

6 # Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

7 # Barnskötare och elevassistenter m.fl.

8 # IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

9 # Snickare, murare och anläggningsarbetare

# # Ingenjörer och tekniker

# # Lagerpersonal och transportledare m.fl.

# # Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

# # Civilingenjörsyrken

# # Sjuksköterskor

# # Vårdbiträden

# # Lastbils- och bussförare

# # Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

# # Städare och hemservicepersonal m.fl.

# # Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

# # Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.
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% %

Avser anställd dagbefolkning

Källa: Yrkesregistret, SCB

Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2015

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 1 128 1 539 100 100 100 42 58

75 25

Totalt 20 yrken 568 1 170 50 76 65 33 67

Ingenjörer och tekniker 21 7 2 0 1

33 67

Sjuksköterskor 3 26 0 2 1 10 90

Kockar och kallskänkor 12 24 1 2 1

100 0

Socialsekreterare och kuratorer m.fl. 7 29 1 2 1 19 81

Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. 38 0 3 0 1

36 64

Gymnasielärare 17 25 2 2 2 40 60

Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. 16 28 1 2 2

94 6

Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. 22 24 2 2 2 48 52

Bil-, motorcykel och cykelförare 47 3 4 0 2

36 64

Städare och hemservicepersonal m.fl. 7 44 1 3 2 14 86

Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 19 34 2 2 2

21 79

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 31 38 3 2 3 45 55

Kontorsassistenter och sekreterare 15 57 1 4 3

34 66

Vårdbiträden 12 64 1 4 3 16 84

Butikspersonal 34 65 3 4 4

11 89

Snickare, murare och anläggningsarbetare 140 1 12 0 5 99 1

Barnskötare och elevassistenter m.fl. 19 150 2 10 6

75

Undersköterskor 9 167 1 11 7 5 95

17 83

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 47 138 4 9 7 25

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 52 246 5 16 11

Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

Salem

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2015
Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd.
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Civilingenjörsyrken

Butikspersonal

Undersköterskor

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

Kontorsassistenter och sekreterare

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

Barnskötare och elevassistenter m.fl.

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Snickare, murare och anläggningsarbetare

Ingenjörer och tekniker

Lagerpersonal och transportledare m.fl.

Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Sjuksköterskor

Vårdbiträden

Lastbils- och bussförare

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

Städare och hemservicepersonal m.fl.

Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.



Riket

Försäljning och upplysning vid SCB:

Elisabeth Blom tfn 010-479 63 88, Salems kommun

Harriet Löfqvist tfn 010-479 60 48 
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E-post: regionalt@scb.se
Webbplats: www.scb.se/kommunfakta

Skatteunderlag, kr/inv 201 878

Politisk verksamhet
Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100

Fritidsverksamhet
Genomsnitt i riket

Total skattesats 32,12

Kultur
    därav till kommun 20,75

Total skattesats 30,57

Infrastruktur
    därav till kommun 18,49

Skatteunderlag, kr/inv 237 678

Särskilt riktade 

insatser

Skatteunderlag, index

216 516

Förskola o 

skolbarnsoms

Skatteunderlag, index 107

Individ- och 

familjeomsorg

Genomsnitt i länet

118

Äldre- och 

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 31,75

Utbildning

Källa: Socialstyrelsen (SoS)

Kostnader i kronor per invånare 2015 Kommunalskatt 2017

    därav till kommun 19,67

Skatteunderlag, kr/inv

Avser 20–64 år Totalt 195 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Vissa kommuner har inte lämnat in eller har inte lämnat kompletta 

uppgifter för 2015. Se Definitioner.

25 23

med barn 32 16 15

Riket 328 268 296 utan barn 48

6 3

Länet 344 291 316 Ensamstående kvinnor

Kommunen 371 303 336 med barn 12

Riket 339 268 304 Ensamstående män

Medianinkomst utan barn 69 35 41

4 5

Länet 392 305 349 med barn 26 13 12

% %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 386 307 346 utan barn 8

Antal

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Källa: Skolverket Källa: Hushållsstatistik, SCB

Sammanräknad förv.inkomst 2015 Ekonomiskt bistånd 2015

2 783 218 6 310

  6–12 år 0 0 0

I kommunen saknar 0,15 procent av befolkningen uppgift om hushåll.

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp. 

Antalsuppgifter under 5 redovisas inte.

  1–5 år 18 2 2 Totalt 3 309

3 486

Pedagogisk omsorg, Övriga hushåll 181 303 16 500

1 406 1 956 124

  6–12 år 1 263 68 58 Samman-

   boende

Fritidshem, Ensamstående 1 722 524 78 2 324

Med barn 

25+ år

Totalt

Antal % %

Förskola, 1–5 år 986 89 84

Inskrivna barn Kommunen Riket Utan 
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0-24 år

Salem

Förskoleverksamhet och Antal hushåll 2016
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr.

Anmälan av delegationsbeslut  

Marsella Qvicker, Förskolorna 
Löp nr. 45-52, anställningar 

Åsa Stensaeus, Säbyhemmet 
Löpnr. 45-67, anställningar 

Per Almström,  kommundirektör 
Budgetansvar och attesträtt för kansliet 2017-06-01 
Förordnande av kommundirektör under semester, 2017-06-21 

Tilldelningsbeslut, tf kd Lars Lidgren 
TI 2016-1179 Persontransporter 

Tilldelningsbeslut, Jennie Portnoff, kanslichef 
TI 2016-1200 Träslöjdsmaterial för Södertälje, Nykvarn,  Salem, Katrineholm och Vingåkers 
kommun 

Parkeringstillstånd  rörelsehindrade 
Anders Ramqvist, tf chef utemiljö/VA 
Löpnr. 1640-1655 

Brådskande beslut 
Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande,  
KS/2017:164.024, Lärarlönelyftet i Salems kommun 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr. KS/2017:203

Förslag till ändring i renhållningstaxa 

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2018. Förslaget innehåller en höjning
av taxan med 4 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre justeringar. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 augusti 2017 och behandlades av 
kommunstyrelsen tekniska utskott den 30 augusti 2017. 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i 
enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16.

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1
januari 2018.

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Ramqvist 
Gata/VA-chef 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 

 
 Förslag till ändring i renhållningstaxan att gälla från och 

med januari 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs 
i enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 
2017-08-16. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 
januari 2018.  

Sammanfattning 
SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2018. Förslaget innehåller ett 
förslag till höjning av taxan med 4 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre 
justeringar. 

Bakgrund 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2017-06-30 hemställt att 

kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 

med 1 januari 2018. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan 

beslutas så snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda 

kommuninvånare i god tid innan den börjar gälla. 

 
SRV har delegation på att höja taxan i enlighet med Avfallsindex. Taxan föreslås höjas 
generellt med 4 % enligt index.  

De större förändringarna är: 
- Då återvinningscentralerna blivit allt mer populära har behandlingsavgifterna för 
centralerna ökat. Därmed föreslås grundavgifterna höjas med 50 kr/år inklusive moms för
enbostadshus och med 34 kr/år inklusive moms för hushåll i flerbostadshus. 

- Höjning av hämtningsavgifterna för osorterat vid enbostadshus med 300 kr/år för att 
öka incitamentet för matavfallssortering. Effekten tros bli att 20% av dagens kunder 
flyttar över från ett osorterat till ett sorterat abonnemang. 

 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-08-22 
Dnr KS/2017:203 

2 av 2 
 

- Höjning av hämtningsavgiften för matavfallssortering för flerbostadshus som skulle 
innebära en 23 % höjning av taxan för sorterat abonnemang vilket innebär att taxan för 
sorterat blir 33 % lägre än den osorterade taxan 2018. 

 
- Höja priset från 57 kr/hämtning till 90 kr/hämtning för matavfallssortering från 
restauranger och storkök för att täcka SRVs kostnader. För att inte förlora incitamenten 
att sortera höjs samtidigt taxan för osorterat med 23 %. För att kunden ska kunna erhålla 
den osorterade tjänsten skall dispens erhållas av respektive kommun. Av denna 
anledning specificeras taxan med texten “efter dispens från kommunen”. 

- Taxan för tömning av fettavskiljare höjs till 314 kr/kbm inkl moms från 244 kr/kbm inkl 
moms. Ambitionen är att sätta taxan i relation till SRVs kostnad. Stora prishöjningar har 
genomförts av SRVs leverantörer varför SRV bedömer att priset för korrigeras. 

- För att ge kunderna ett ökat incitament att välja bottentömmande behållare istället för 
kärl föreslås att taxan för hämtning sänks med 10 %. 

- Övergångstaxan för val av matavfallssortering kommer att tas bort under 2017. 
Övergångstaxan för enbostadshus kommer att vara kvar ytterligare ett år med orsak att 
SRV inte kunnat erbjuda hushåll i skärgården abonnemang med matavfallssortering.  

- För att reglera felaktig sortering i de bruna kärlen (en- respektive flerbostadshus) 
alternativt de vita (restauranger och storkök) kärlen föreslår SRV reglering i skriften i 
taxan. Förslag på skrivning i taxan är: “För det fall kund som har abonnemanget 
matavfallssortering under en längre period inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade 
tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna/vita kärlet kommer SRV, efter skriftligt 
påpekande, att ha en personlig kontakt för dialog om kundens avfallssituation. Om 
ovanstående insats inte leder till ett förändrat beteende kontaktar SRV berörd kommun 
som har möjlighet att ställa om kundens abonnemang alternativt besluta om 
tilläggsdebitering”. 

För SRVs motiveringar till förändringarna i sin helhet och analys av konsekvenser, se 
bilaga 2. 

 
Christina Lood                                       Anders Ramqvist 
Förvaltningschef                        Gata/VA-chef 

Bilagor 
1. Förslag till förändringar av Taxan 2018 
2. Förslag till förändringar av Taxan 2018, jämförelse med 2017 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr.

Delårsrapport för Salems kommun 

Förslag  till beslut 

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr. KS/2017:162.045

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 
2017 

Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv finansiering till sina 
medlemmar och kunder - svenska kommuner, landsting/regioner, kommunala bolag och 
andra kommunala aktörer. Detta genom att medlemmarna tillsammans kan låna bättre 
och tryggare än vad de kan var för sig. 

Salems kommun är sedan år 2010 medlem i Kommuninvest. Kommunens inbetalda insats 
uppgår för närvarande till  1,9 mnkr (114 kr per invånare).  Ett  efterföljande av 
Kommuninvests stämmobeslut innebär att kommunen som minimum har att inbetala 
ytterligare 1 433 653 kr i medlemsinsats innan ingången av år 2018. Kommunen når då 
lägsta tillåtna nivå på insats, dvs med belopp motsvarande 200 kr per invånare.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 augusti 2017. 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Salems kommun under år 2017 till Kommuninvest 
inbetalar en utökad medlemsinsats med 1 433 653 kr.  

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Kommuninvest 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Utökad medlemsinsats Kommuninvest 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Salems kommun under år 2017 till Kommuninvest 
inbetalar en utökad medlemsinsats med 1 433 653 kr.  

Ärendet 

Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv finansiering till sina 
medlemmar och kunder - svenska kommuner, landsting/regioner, kommunala bolag och 
andra kommunala aktörer. Detta genom att medlemmarna tillsammans kan låna bättre 
och tryggare än vad de kan var för sig. 

Liksom andra likartade aktörer på den finansiella marknaden berörs Kommuninvest av de 
lagkrav på kapitaltäckning som växt fram i kölvattnet av finanskrisen. En större kapitalbas 
ger också Kommuninvest mer tyngd och bättre anseende på marknaden, vilket är till 
fördel vid upplåning för vidareutlåning till medlemmarna. Kommuninvests 
föreningsstämma har därför att höja insats nivåerna för dess medlemmar. Detta i ett 
spann där belopp motsvarande 200 kr per invånare utgör den lägsta nivån och 900 kr per 
invånare utgör den högsta dito. Lägsta nivån ska vara inbetald innan ingången av år 2018. 
Kommuninvest erbjuder för närvarande 1,5% i ränta på inbetalt insatskapital. Räntan 
garanteras inte över tid utan beror på det överskottsutrymme som finns inom ramen för 
den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel. 

Salems kommun är sedan år 2010 medlem i Kommuninvest. Kommunens inbetalda insats 
uppgår för närvarande till  1,9 mnkr (114 kr per invånare).  Ett  efterföljande av 
Kommuninvests stämmobeslut innebär att kommunen som minimum har att inbetala 
ytterligare 1 433 653 kr i medlemsinsats innan ingången av år 2018. Kommunen når då 
lägsta tillåtna nivå på insats, dvs med belopp motsvarande 200 kr per invånare.  

Kommunen nyttjar aktivt Kommuninvest som finansieringspartner och vid  senast 
genomförd upplåning erbjöd Kommuninvest de mest förmånliga villkoren av tillfrågade 
aktörer. Ekonomienhetens bedömning är att kommunen har god nytta av sitt 
medlemskap i Kommuninvest och att betald insats tillika ger en rimlig nivå på avkastning. 
Därav är det rekommenderat att behålla medlemskapet i Kommuninvest och därför 
betala in ytterligare insats motsvarande miniminivån. Ekonomienheten bedömer dock att 
kommunen inte ska gå in med kapital utöver miniminivån då kommunens likviditet i 
övrigt främst bör nyttjas för kommunens driftskostnader och investeringsbehov. 

Vårt förslag till beslut till  kommunstyrelsen är därför att kommunstyrelsen beslutar om 
inbetalning av utökad medlemsinsats, motsvarande miniminivån om 200 kr per invånare, 
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dvs med belopp motsvarande 1 433 653 kr, till Kommuninvest innan utgången av år 
2017. 

Finansiering 

Inbetalning kan ske inom ramen för tillgänglig likviditet och ny finansiering är därför ej 
nödvändig. 

 
 
 
 Per Almström 

Kommundirektör 

Mats Bergström 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr. KS/2017:122.805

Ansökan om fortsatt sponsring till Salems IF innebandylag 
kommande säsong 2017/2018 i Allsvenskan 

Salems IF spelar i allsvenskan i innebandy även säsongen 2017-2018. Föreningen ansöker 
om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på elitnivå, exempelvis 
resekostnader. Salems IF ansöker om att Salems kommun sponsrar satsningen i 
allsvenskan med 200 tkr. Salems IF beviljades i september 2016 110 tkr i sponsringstöd 
för att spela i allsvenskan i innebandy säsongen 2016-2017. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 augusti 2017. 

Förslag  till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 114 tkr för spel i
innebandyallsvenskan för  säsongen 2017-2018.

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Ekonomi 
Salems IF 
Kultur- och fritidschef 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Ansökan om sponsorstöd från Salems IF för säsongen 

2017-2018 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Salems IF sponsorstöd med 114 tkr för spel i 
innebandyallsvenskan för  säsongen 2017-2018. 

2. Medel ianspråktas från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

Salems IF, innebandy, spelar i allsvenskan i innebandy även säsongen 2017-2018. 
Föreningen ansöker om sponsorstöd då de fortsätter ha andra kostnader vid spel på 
elitnivå, exempelvis resekostnader. Salems IF ansöker om att Salems kommun sponsrar 
satsningen i allsvenskan med 200 tkr, resultatbudget bifogas . 

Ärendet 

Salems IF har under flera år haft framgångar inom ungdomsverksamheten och nådde 
säsongen 2014-2015 allsvenskan med sitt herrseniorlag. De spelade även säsongerna 
2015-2016 och 2016-2017 i allsvenskan och nådde då play off till elitserien. De ansöker 
om sponsorstöd från Salems kommun med 200 tkr. Laget spelar sina hemmamatcher i 
Skogsängshallen och kommer i allsvenskan kommande säsong få resor till exempelvis 
Umeå, Piteå, Sundsvall, Gävle, Strängnäs, Uppslala och Hudiksvall. Ansökan om sponsring 
är för ett år och avser säsongen 2017-2018. 

Som kompensation får Salems kommun sin logotyp på A-lagets dräkter samt i 
hemmamatchernas programblad 

Kommunens tidigare ställningstagande runt sponsring 

För Salems kommuns arbete runt sponsring och varumärke ansvarar kommunstyrelsen. 
Till grund för sponsringsåtagande finns ett sponsringsbeslut i kommunfullmäktige 
2000-05-30, § 55 där det framgår att kommunen kan sponsra idrottsföreningar som 
deltar i seriespel på högsta nationella nivå. I samma paragraf beslutade kommunen att 
sponsra RSK Bordtennis damlag med 50 tkr för deltagande i elitserien för damer. Den 27 
april 2006, § 18, fattade kommunfullmäktige beslut om att sponsring även kan ske till 
föreningar som anordnar SM-tävlingar i Salems kommun och att då även sponsra Tullinge 
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SK och Salems GK för nationella tävlingar på SM-nivå. I februari 2013 beviljades Salems IF 
stöd för ungdoms-SM i innebandy.  Salems IF beviljades i september 2016 110 tkr i 
sponsringstöd  för att spela i allsvenskan i innebandy säsongen 2016-2017. 

Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett sponsorstöd i samma nivå som förra 
säsongen, men med en kostnadsuppräkningmotsvarande KPI på ca 3 % till 114 tkr. Det är 
motsvarande verksamhet och motsvarande kostnader jämfört med föregående säsong 
vilket gör att stödet kvarstår på samma nivå fast med årlig uppräkning.  

Finansiering 

Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens medel till förfogande, 114 tkr. 

 
 
 
 Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 
Jennie Portnoff 
Kanslichef 

 
 Bilagor 

Salems IF “Ansökan om fortsatt sponsring till salems IFs herrbandylag kommande säsong 
2017-2018 i allsvenskan. 

Delges 

Salems IF 
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr.KS/2017:234

Förslag till timtaxa för dödsbo i Salems kommun 

När någon avlider ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt förvalta den 
avlidnes egendom under boets utredning. Socialnämnden har ansvaret för boets 
provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare. 
Socialnämnden har således rätt att ta ut ersättning av boet för kostnader som uppstått 
kring dödsboförvaltningen och åtgärder enligt begravningslagen.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 maj och behandlades på 
socialnämndens sammanträde den 21 juni 2017.  

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 
1. Avgiften för dödsboförvaltning fastställas till en timtaxa motsvarande 0,8 procent

av gällande prisbasbelopp, vilket motsvarar en avgift på 358 kronor per timme för
2017.

2. Timtaxan gälla från och med den 1 november 2017.

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 

7









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-09-17 
11 av 15 

Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr. KS/2017:235

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt 
SoL och Lss 1:a kvartalet 2017 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol {socialtjänstlagen), 28 f § Lss (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF 
(omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO {individ-och familjeomsorg). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 april  2017 och behandlades av 
socialnämnden vid sammanträdet den 21 juni 2017.  

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 
1. Rapporteringen av gynnande beslut  som ej verkställts godkänns enligt Sol och

Lss, 1:a kvartalet 2017.

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr.  KS/2017:33.002

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. 
Ändringarna jämfört med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska 
tillföras. Ändringarna återfinns i punkt 4, 5 och 8. 

Förslag  till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende  kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer:  kommundirektör Per Almström, ekonomichef Mats Bergström 
eller ekonom Lena Levin.

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

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören Per Almström, 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 Per Almström, ekonomichef Mats
Bergström, ekonom Lena Levin,  ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Maria Rindefors Dufva, ekonom Katarina Sjödin att två i förening eller en av dem i
förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak,  Ada  Muñoz,
Marie-Louise Olheim, Karin Alm, Johan Porsin 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 Per
Almström, utredare Sandra Momic, utredare Josefin Frisk,  verksamhetschef Thory
Mollberg, verksamhetschef Nina Thiel, verksamhetschef Carina Strandberg,
verksamhetschef Eva Christensson, enhetschef Emma Nordvall 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,

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

administratör Marina Furukvist, och assistent Ida Benjaminsson. 

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

7. Kommunstyrelsen beslutar att Per Almström och Mats Bergström var för sig skall
äga rätt att utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid
Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Mats Bergström, Lena Levin och Asad Khan två i
förening eller en av dessa i förening med endera Andrzej Kazmierczak, Karin Alm,
Ada Muñoz eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och
skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att
underteckna kommunens fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Linda Alsing, Annelie Lilljebjörn, Elisabeth
Fromholz och Mia Kotala, två i förening att med elektronisk signatur underteckna
kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Per Almström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Ekonomi 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelseförvaltningen  
Jennie Portnoff 
Kanslichef 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Firmatecknare 2017 för Salems kommun 

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. 
Ändringarna jämfört med tidigare beslut är markerade med kursiv text för det som ska 
tillföras. Ändringarna återfinns i punkt 4, 5 och 8. 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån, 
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse 
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne, 
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av 
följande personer:  kommundirektör Per Almström, ekonomichef Mats 
Bergström eller ekonom Lena Levin. 

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

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören Per Almström, 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 Per Almström, ekonomichef Mats 
Bergström, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Maria Rindefors Dufva, ekonom Katarina Sjödin att två i förening eller en av dem 
i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ada Muñoz, 
Marie-Louise Olheim, Karin Alm, Johan Porsin 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 Per 
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Almström, utredare Sandra Momic, utredare Josefin Frisk, verksamhetschef 
Thory Mollberg, verksamhetschef Nina Thiel,  verksamhetschef Carina Strandberg,
verksamhetschef Eva Christensson, enhetschef Emma Nordvall 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, administratör Marina Furukvist, och assistent Ida Benjaminsson. 

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

7. Kommunstyrelsen beslutar att Per Almström och Mats Bergström var för sig skall
äga rätt att utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid
Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Mats Bergström, Lena Levin och Asad Khan två i
förening eller en av dessa i förening med endera Andrzej Kazmierczak,  Karin Alm,
Ada Muñoz eller Marie-Louise Olheim underteckna kommunens moms och
skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att
underteckna kommunens fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Linda Alsing, Annelie  Lilljebjörn, Elisabeth
Fromholz och Mia Kotala, två i förening att med elektronisk signatur underteckna
kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Per Almström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Per Almström 
Kommundirektör 

Jennie Portnoff 
Kanslichef 

Delges 

Ekonomi 
Samtliga förvaltningar 
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Kommunstyrelsen 

KS § XX Dnr. KS/2016:21.101 

Svar på motion - Digitala handlingar till kommunens 
nämnder av Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) 

Arne  Närström (S) och Mats Nittve (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 februari 2016 väckt en motion om att införa digitala handlingar till kommunens 
nämnder. Motionärerna vill införa digitala handlingar i kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelse senast hösten 2018 samt att under 2017 prova digitala handlingar i minst två 
nämnder.  Handlingarna till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (KSAU) skickas 
i dagsläget digitalt.  Motionärerna har inget krav på att kommunen ska tillhandahålla den 
tekniska plattformen men anser att det måste vara möjligt att avstå från 
pappershandlingar.  

Kansliets bedömning är att ett flertal av kommunens nämnder kan ha digitala utskick via 
länk på webbsidan eller e-post som ett komplement till pappersutskick. Med undantag för 
socialnämnden och bygg- och miljönämnden som hanterar ärenden som gäller 
myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 juli 2017. 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen vad avser att digitala handlingar ska utgöra  ett 
komplement till pappersutskick.  

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

……………
Ordf. sign.  

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelseförvaltningen  
Linnea Edström 
KF sekreterare / KS registrator 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Svar på motion - Digitala handlingar till kommunens 

nämnder av Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 februari 2016 väckt en motion om att införa digitala handlingar till kommunens 
nämnder. Motionärerna vill införa digitala handlingar i kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelse senast hösten 2018 samt att under 2017 prova digitala handlingar i minst två 
nämnder.  Handlingarna till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (KSAU) 
skickas i dagsläget digitalt.  

Bakgrund 

Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 februari 2016 väckt en motion om att införa digitala handlingar till kommunens 
nämnder. Motionärerna vill införa digitala handlingar i kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelse senast hösten 2018 samt att under 2017 prova digitala handlingar i minst två 
nämnder. Motionärerna vill att möjligheten att avstå från pappershandlingar ska 
erbjudas samtliga ledamöter och ersättare i nämnder, utskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. I dagsläget skannas pappershandlingarna till kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott (KSAU) och skickas som en PDF.  

Med undantaget för KSAU körs i dagsläget samtliga utskick av handlingar hem till 
ledamöter och ersättare i nämnder, utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Kallelse och protokoll skannas och publiceras på kommunens webbsida med undantag 
för handlingar som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.  

Av arbetsordning/reglemente framgår det att ledamöter och ersättare ska kallas en vecka
innan sammanträdet men det är inte preciserat hur handlingarna ska göras tillgängliga.  

Samtliga av kommunerna i Södertörn har idag digitala utskick till nämnder, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med undantag för en kommun som planerar 
på att införa digitala utskick successivt under hösten 2017.  
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Bedömning 

Kansliet ser positivt på att ledamöter och ersättare får handlingarna digitalt via e-post 
eller via länk på webbsidan och bedömer att ett flertal av kommunens nämnder kan ha 
digitala utskick via länk på webbsidan eller e-post som ett komplement till 
pappersutskick. Med undantag för socialnämnden och bygg- och miljönämnden som 
hanterar ärenden som gäller myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess.  

 
 
 
 Jennie Portnoff 

Kanslichef 
Linnea Edström 
KF sekreterare / KS registrator 

 
 Bilagor 

Motion - Digitala handlingar till kommunens nämnder. Väckt av Arne Närström (S) och Mats Nittve 
(MP) 

Delges 

Arkiv 
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