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Plats och tid: Stora Murgrönan, Salems centrum, torsdagen den 23 april 2020, kl 19.00 -19.40 

Beslutande: Se bilagd upprops- och voteringslista 

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina 
Lood, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, tf skol- och förvaltningschef Katarina 
Sweding, socialchef Jenny Thorsell,  kommunsekreterare Linnea Edström  

Utses att justera: Richard Livén (M), Tommy Eklund (S)  
Justeringens  
plats och tid: Kansliet, onsdagen den 29 april 2020 kl 15.00 

Underskrifter: Sekreterare       …………………………  
                          Linnea Edström 

Ordförande       ………………………… 
                          Olle Glimvik (M) 

Justerande       ………………………… ………………………… 
                          Richard Livén (M)                                 Tommy Eklund (S)  

 

 

 

 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunfullmäktige 
Sammanträdes- 
datum: 2020-04-23 

 

Datum för anslagets 
uppsättande: 2020-04-30 

Överklagande tiden går 
ut: 2020-05-21 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2020-05-22 

 

 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: ………………………… 

Linnea Edström 
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KF § 14 KS/2020:86.041 

 
Årsredovisning 2019 för Salems kommun 

Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är alla fyra målen uppfyllda. 

Årets resultat uppgår till 53,1 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestörande 
och extraordinära poster uppgår till 12,4 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor bättre 
än årets budget på 9,8 miljoner kronor.  

De större avvikelserna i förhållande till budget är: 
● Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en negativ avvikelse mot 

budget om -11,6 miljoner kronor på grund  högre kostnader för personal inom 
hemtjänst samt kostnader för pensioner.  

● I posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 25 miljoner kronor.  
● Finansnettot har varit 9,4 miljoner kronor högre än budget och det beror framför allt 

på effekterna av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning då 
pensionsportföljen ska värderas till verkligt värde.  

Nettoinvesteringarna budgeterades till 303,1 miljoner kronor och utfallet blev 159 miljoner 
kronor, en avvikelse på 144 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och 
samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt samt att 
byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad.  

Soliditeten blev 34,1 procent år 2019, vilket är bra jämfört med länssnittet 2018 som var 24,1 
procent.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 mars 2020 samt i ordförandeförslag daterat 
den 2 april och i kommentar avseende revisionen daterat den 3 april 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 43/2020 
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2019. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2019 till 2020 

års  investeringsbudget:  
a. Kommunstyrelseförvaltningen, 4 236 tkr   
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 106 436 tkr   
c. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringar 9 985 tkr   
d. Socialnämnden, 1 412 tkr 

Totalt 122 069 tkr  
3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2019 till 2020 års 

driftbudget till (tkr): 
a. Barn- och utbildningsnämnd,  - 266 tkr avseende överföring av kommunala 

grundskoleenheterns underskott 
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till 

resultatutjämningsreserven. 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderén (M), Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson (C), Elisabeth Bovin Exner (M), och 
Arne Närström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2019. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2019 till 2020 

års  investeringsbudget:  
a. Kommunstyrelseförvaltningen, 4 236 tkr   
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 106 436 tkr   
c. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringar 9 985 tkr   
d. Socialnämnden, 1 412 tkr 

Totalt 122 069 tkr  
3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2019 till 2020 års 

driftbudget till (tkr): 
a. Barn- och utbildningsnämnd,  - 266 tkr avseende överföring av kommunala 

grundskoleenheterns underskott 
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till 

resultatutjämningsreserven. 
 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Revisorerna 
Arkiv 

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 15  
 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019 

Revisorerna har avgivit revisionsberättelse avseende 2019 års verksamhet och räkenskaper 
daterad den 15 april 2020 I revisionsberättelsen tillstyrks att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Med ärendet finns även: 

● Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 2019. 
Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.  

● Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för 
verksamhetsår 2019. Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundschefen och de 
enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.  

● Granskningen av Södertörns överförmyndarnämnd har skett genom Haninge 
kommuns revision. Frågan om ansvarsfrihet omfattar även den gemensamma 
nämnden. Då revisionen lämnat en helt ren revisionsberättelsen, som inte innehåller 
några anmärkningar samt tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas till samtliga, kan 
fullmäktige fatta ett samlat beslut i ansvarsfrågan.  

Jäv 
Redovisningsskyldiga ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder deltar ej i 
beslutet avseende ansvarsfrihet för respektive nämnd. 

De fullmäktigeledamöter som tillika varit ledamöter/ersättare i styrelsen för Södertörns 
brandförsvarsförbund under 2019 deltar ej i handläggning och beslut om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i direktionen. 
 
Kommunfullmäktiges  beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja 
kommunstyrelse, övriga nämnder inklusive Södertörns överförmyndarnämnd och 
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsår 2019. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 2019. 

3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundschef och de enskilda 
förtroendevalda i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för 
verksamhetsår 2019.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
SBFF 
Samordningsförbundet HBS 
Södertörns överförmyndarnämnd 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 16 KS/2020:104.167 

 
Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar 
och protokoll 

Krisledningsnämnden har varit aktiverad sedan den 2 mars 2020 med anledning av 
Corona-virusets spridning. 

Enligt § 7 i krisledningsnämndens reglemente avseende dokumentation, uppföljning, 
återrapportering ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunstyrelsesammanträde och närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 42/2020 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar. 

Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 17 KS/2020:113.041 

 
Revidering av budget 2020 för Salems kommun 

Kommunens befolkning har för år 2019 minskat, och befolkningsprognosen för år 2020 visar 
på en lägre befolkningsökning jämfört med tidigare prognoser. Detta innebär att 
skatteintäkterna för kommunen kommer att bli lägre än vad tidigare prognos visat. För att 
säkerställa kommunens budgeterade resultat på 0,7% av skatter och bidrag föreslås att barn 
och utbildningsnämndens budget revideras ned med 4 300 tkr till 474 110 tkr samt att 
socialnämndens budget  revideras ned med 2 000 tkr till 296 791 tkr. Samtidigt minskas 
budgeten för skatteintäkter med 4 140 tkr och kommunstyrelsens medel till förfogande ökar 
med 1 588 tkr och 572 tkr används förstärka kommunens resultat.  

För att kunna möta de förändringar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) aviserat i sin 
indikation i mars månad för år 2020 föreslås dessutom att de budgeterade skatteintäkterna 
minskas med ytterligare 7 500 tkr.  

Naturvårdsverket har beslutat om markåtkomstbidrag avseende Garnuddens naturreservat 
på 5 870 tkr. Detta kan tillsammans med ovanstående förändringar göra att kommunens 
resultat i budget 2020 hamnar på 5 970 tkr.  

SKR:s prognoser och indikationer bygger på de första antaganden om hur effekter av 
Corona-viruset kommer att slå på kommunernas skatteintäkter. Konjunkturen kommer att bli 
sämre, men ännu vet vi inte hur stor påverkan som kommer att ske. Föreslagen 
budgetrevidering görs för att få en något mer anpassad budget mot de nya förutsättningarna. 
Kommunstyrelsens ordförande ser det inte som lämpligt att utifrån pandemin göra 
ytterligare budgetreduceringar under året. 

Den 2 april lämnade regeringen ett förslag till förstärkning av kommunernas ekonomi med 
anledning av pandemin. Salems kommun föreslås få 17 058 tkr i extra generellt statsbidrag.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 3 april 2020 samt i kommentar från 
ordförande daterat den 2 april 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 44/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgeten för år 2020 avseende följande delar  

a. Barn- och utbildningsnämnden avseende minskade volymer -4 300 tkr till 474 110 tkr 
b. Socialnämndens avseende ändrade förutsättningar - 2 000 tkr till 296 791 tkr. 
c. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 4 140 tkr  
d. Posten KS till förfogande utökas med 1 588 tkr.  
e. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 7 500 tkr och 

verksamheternas intäkter ökas med 5 870 tkr avseende beslutat bidrag om 
markåtkomst från Naturvårdsverket.  

f. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter ökas med 17 058 tkr och posten 
KS till förfogande ökar med motsvarande budgetpost på kostnadssidan. 
 
 

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Yrkanden och proposition 
Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden konstaterar att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger och att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgeten för år 2020 avseende följande delar  

a. Barn- och utbildningsnämnden avseende minskade volymer -4 300 tkr till 474 110 tkr 
b. Socialnämndens avseende ändrade förutsättningar - 2 000 tkr till 296 791 tkr. 
c. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 4 140 tkr.  
d. Posten KS till förfogande utökas med 1 588 tkr.  
e. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 7 500 tkr och 

verksamheternas intäkter ökas med 5 870 tkr avseende beslutat bidrag om 
markåtkomst från Naturvårdsverket.  

f. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter ökas med 17 058 tkr och posten 
KS till förfogande ökar med motsvarande budgetpost på kostnadssidan. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 18 KS/2019:234.730 
 
Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2019 

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). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera  
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte verkställts 

tre månader från dagen för beslut. 
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där verkställigheten 

avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats av 

annan anledning utan att verkställas. 
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare 

rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.  

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden från den 1 oktober 2019 till den 31 december 2019 finns inga gynnande 
beslut som ej verkställts att rapportera. För perioden finns inga avbrott i verkställigheten där 
biståndet inte åter verkställts inom 3 månader att rapportera. För perioden finns ett 
gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera För 
perioden finns inga gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu 
verkställts. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den  19 februari 2020 § 15.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 49/2020 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2019. 

Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2019. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 19 KS/2020:112.026 

 
Revidering av alkohol- och drogpolicy för Salems kommun 

Salems kommun har sedan tidigare en alkohol- och drogpolicy som anger kommunens 
ställningstagande rörande hantering av alkohol och drogmissbruk. Alkohol- och drogpolicyn 
antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2015 § 55. Ett förslag till revidering har nu 
tagits fram.  

Det reviderade förslaget till policy har tydliggjorts med följande huvudsakliga förändringar 
och tillägg: 

- Policyn kompletteras med bilaga riktlinjer för akuta åtgärder. 
- Tidigare skrivning har inneburit att både alkohol och drogmissbruk ska rehabiliteras. 

Detta är nu ändrat i flera meningar. Användning av droger eller icke ordinerade 
drogklassade läkemedel är olagligt. Vid användning av droger riskerar medarbetaren 
att förlora sin anställning. 

- I den tidigare versionen står det att användning av olagliga droger eller icke 
ordinerade drogklassade läkemedel på fritid är inte acceptabelt. Den är bortplockad 
då det är en olämplig skrivning ur integritetssynpunkt. Policyn ska vara inriktad mot 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige § 50/2020 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad alkohol- och drogpolicy för Salems kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad alkohol- och drogpolicy för Salems kommun. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
HR 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 20 KS/2018:350.113 
 
Avsägelser och fyllnadsval 

Avsägelser 
Sandra Nilsson (M), ersättare i barn- och utbildningsnämnden  
Anders Karlsson (C), ersättare i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden  
Ankie Bosander (C), gruppledare i kommunfullmäktige för Centerpartiet  
 
Bordlagda fyllnadsval 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden, (S)  
ersättare i förbundsmöte för Storsthlm, (L) 
 
Anmälan av ny ersättare för SPF i Kommunala pensionärsrådet 
Val av ny ersättare, Per-Olov Lindberg, SPF 
 
Kommunfullmäktige beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna.  
2. Kommunfullmäktige väljer Mauno Simonen (M) till  ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden.  
3. Kommunfullmäktige väljer Birgitta Wahlund Hafström (C) till ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden. 
4. Kommunfullmäktige väljer Anna Brandt (C) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  
5. Kommunfullmäktige noterar till protokollet att Raili Nilsson (C) har anmälts som 

gruppledare av partiet i kommunfullmäktige.  
6. Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet av ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden, (S).  
7. Kommunfullmäktige väljer Petter Liljeblad (L) till ersättare i förbundsmöte för 

Storsthlm.  
8. Kommunfullmäktige väljer Per-Olof Lindberg som ersättare för SPF i kommunala 

pensionärsrådet.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
HR 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
Förtroendemannaregister 
SPF 
Arkiv  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KF § 21  
 
Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.  
 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 


