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Kommunfullmäktige

Tid: Torsdagen den 11 juni 2020, kl. 17:00

Plats: Stora Murgrönan, Salems centrum

Ärenden:

1 Mål och budget 2021-2023 för Salems kommun

2 Ekonomisk rapport och utökad budget för projekt Karlskronaviken

3 Fastighetsstrategi för Salems kommun

4 Likabehandlingspolicy och plan för Salems kommun

5 Digitala sammanträden i kommunens nämnder

6 Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor

7 Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar och protokoll

8 Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej verkställts, 
1:a kvartalet 2020

9 Redovisning av obesvarade motioner

10 Svar på motion - Ängsmarker på kommunens gräsytor, väckt av Ankie 
Bosander (C) och Raili Nilsson (C)

11 Svar på motion - Hållbart materialval vid byggen och reparationer, väckt 
av Mats Nittve (MP)

12 Svar på motion - Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av Mia Franzén (L) 
och Bo Eriksson (L)

13 Svar på motion - Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen, 
väckt av Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L)

14 Svar på motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

15 Svar på motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt Sverige, väckt av 
Berit Karlsson (MP)

16 Svar på motion- Träd och klimat, väckt av Anders Klerkefors (R)

17 Avsägelser och fyllnadsval

18 Inkomna motioner, interpellationer och frågor
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Olle Glimvik (M) Linnea Edström
Ordförande Sekreterare

Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet ska detta anmälas till:
Linnea Edström, telefon 08-532 598 11 eller e-post: linnea.edstrom@salem.se
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 Kommunfullmäktige 2020-06-11 

 
Gruppsammanträden 
 
Borgerliga gruppen 
Måndagen den 8 juni kl 20.00-21.00 
Konferensrum Bergaholm 
  
Moderaterna 
Måndagen den 8 juni kl 18.00-20.00 
Konferensrum Bergaholm 
 
Liberalerna 
Måndagen den 8 juni kl 18.00-20.00 
Konferensrum Talby  
 
Centerpartiet 
Måndagen den 8 juni kl 18.00-20.00 
Konferensrum Lideby 
 
Kristdemokraterna 
Måndagen den 8 juni kl 18.00 
Lunchrummet, Kansliet 
 
Socialdemokraterna 
Måndagen den 8 juni kl 18.30 
Konferensrum Högantorp 
 
Rönningepartiet 
Måndagen den 8 juni kl 18.30 
Konferensrum Lundby  
 
Sverigedemokraterna 
Kontakta gruppledare 
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 Linnea Edström 
Kommunsekreterare 
Tel nr 08-532 598 11 
linnea.edstrom@salem.se 

Kommunfullmäktige 

 

 
 Angående budgetsammanträdet och handlingar 

När budgeten behandlas i kommunfullmäktige startar sammanträdet kl.17.00, så även i 
år. Sammanträdet kommer att ajourneras vid lämpligt tillfälle då kaffe och frukt kommer 
att finnas tillgängligt.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag till ärende 1 - Mål och budget 2021-2023 för Salems kommun 
 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-25 § 56 
2. Ordförandeförslag - "Att ta ansvar i kristider" Förslag till budget 2021-2023 
3. Tjänsteskrivelse 
4. Förslag till mål och budget 2021-2023 för Salems kommun 
5. Socialdemokraternas förslag inför budget 2021 samt plan 2022 och 2023, “Att 

alltid ta ansvar” 
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 Kommunstyrelsen 

KS § 56 KS/2020:165 - 041

Mål och budget 2021-2023 för Salems kommun 

Salems kommun har en stabil ekonomi, men Coronapandemin skadar ekonomin avsevärt. 
Budgetförslaget bygger på SKR:s indikationer som beräknar att den ekonomiska 
återhämtningen startar i höst. Efter beredning av underlag för Mål och budget 2021 samt 
ekonomisk plan 2022-2023 med den politiska majoriteten föreslås nedanstående 
resultatnivåer.  

(mnkr) 2021 2022 2023 

Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter 

beredning 

2,0 5,3 0,6 

I förslaget till ramar för budget- och planperioden 2021-2023 bedöms kommunen, givet 
dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems kommun ska ha en 
skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år eftersom skattesatsen föreslås 
lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 “Salems kommun ska ha en stabil 
ekonomi” uppnås delvis för år 2022 samt beräknas i dagsläget inte nås för år 2021 och 2023. 
För år 2021 ligger målet på 0,2 % av skatter och bidrag och är en effekt av försämrat 
ekonomiskt läge till följd av Covid-19-pandemin. Vanligt är att sista året i planperioden stärks 
(genom aktiva åtgärder och positiv ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar 
inom kommunens målsättning för stabil ekonomi. 

I budgeten finns kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till förfogande som en buffert om 
skatteunderlaget försämras ytterligare mot de prognoser SKR lämnat. Ny prognos kommer i 
augusti och om indikationen då är att återhämtningen kommer senare än vad som hittills har 
sagt, kan ekonomin för planperioden komma att påverkas.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 maj 2020 samt i ordförandeförslag, “Att ta 
ansvar i kristider”, daterat den 15 maj 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.

2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2021-2023 enligt bilaga Mål och
budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.

3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden
2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
4. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn/utvärdering avseende

volymtilldelningen för gymnasieskolan.
5. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att förbereda kommunen på

alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen 2021 och framåt.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 

Yrkanden och proposition 

Arne Närström (S), Petter Liljeblad (L), Raili Nilsson (C) och Anders Klerkefors (R) yrkar bifall 
till ordförandens förslag till beslut.  

Arne Närström (S) yrkar att 184 tkr överförs till barn- och utbildningsnämnden från 
kommunstyrelsen till förfogande, se bilaga 2.  

Ordföranden ställer de delar av ordförandens förslag till beslut som inte berörs av Arne 
Närströms (S) säryrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med ordförandens förslag till beslut.  

Därefter ställer ordföranden Arne Närströms (S) yrkande om att 184 tkr överförs till barn- och 
utbildningsnämnden från kommunstyrelsen till förfogande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska ramar för budget- och planperioden
2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.

2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2021-2023 enligt bilaga Mål och
budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.

3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden
2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
4. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn/utvärdering avseende

volymtilldelningen för gymnasieskolan.
5. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att förbereda kommunen på

alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen 2021 och framåt.

______________________ 

Beslutsexpediering 

Ekonomi 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Arkiv  

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023 

Förslag till beslut 

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

2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.
2. Kommunfullmäktige antar investeringsramar för 2021-2023 enligt bilaga Mål och

budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.
3. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för budget- och planperioden

2021-2023 enligt bilaga Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023.

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
1. Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn/utvärdering avseende

volymtilldelningen för gymnasieskolan.

Sammanfattning av ärendet 

Efter beredning av underlag för Mål och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022-2023 
med den politiska majoriteten föreslås nedanstående resultatnivåer.  

(mnkr) 2021 2022 2023 
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 2,0 5,3 0,6 

I förslaget till ramar, se bilaga 1, för budget- och planperioden 2021-2023 bedöms 
kommunen, givet dagens skattesatser på Södertörn, uppnå övergripande mål 8 “Salems 
kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn” samtliga år 
eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Däremot bedöms övergripande mål 9 
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi” uppnås delvis för år  2022 samt beräknas i 
dagsläget inte nås för år 2021 och 2023. För år 2021 ligger målet på 0,2 % av skatter och 
bidrag och är en effekt av försämrat ekonomiskt läge till följd av Covid-19-pandemin. 
Vanligt är att sista året i planperioden stärks (genom aktiva åtgärder och positiv 
ekonomisk utveckling) under de första två åren och landar inom kommunens målsättning 
för stabil ekonomi. 

I budgeten finns KS/KF till förfogande som en buffert om skatteunderlaget försämras 
ytterligare mot de prognoser SKR lämnat. Ny prognos kommer i augusti och om 
indikationen då är att återhämtningen kommer senare än vad som hittills har sagt, kan 
ekonomin för planperioden komma att påverkas.  
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Inledning 
SKR:s cirkulär 20:20 daterat 20200429 och ekonomirapporten maj 2020  ligger till grund 
för ekonomienhetens beräkningar över kommunens skatte- och bidragsintäkter för 
2021-2023. Ramberedningen bedömer att det ekonomiska läget är påfrestande för 
planperioden med anledning av att det är svårt att bedöma hur länge de första insatserna
med anledning av pandemin kommer att pågå och därmed är det också svårt att bedöma 
när ekonomin kommer att vända uppåt igen.  
I beräkningarna har hänsyn tagits till den befolkningsprognos som gjordes i februari 2020. 
Befolkningsprognosen baseras i sin tur på det bostadsbyggande kommunen planerar för 
med stöd av beslutad översiktsplan.  

Sveriges ekonomiska utveckling 
Källa: SKR cirkulär 20:20 april, ekonomirapporten  maj 2020 

Konjunkturen har kollapsat med exceptionella ras för produktion, inkomster och 
sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över. Ännu finns ingen klar bild över hur 
stora tapp det rör sig om, utan det kommer att ses något längre fram. Det råder en 
betydande ovisshet kring vad som väntar framöver.  

Osäkerheten är hög även på kort sikt, och är kopplad kring en rad osäkerhetsfaktorer: 
kring smittspridning och vårdbehov, kring de smittbegränsade åtgärderna, kring 
ekonomisk-politiska krisinsatser för att stötta konjunkturen samt kring hur stora de 
negativa effekterna blir på samhällsekonomin som följd av den initiala chocken.  
SKR gör av den anledningen ingen konjunkturprognos, utan gör en beräkning utifrån ett 
scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp 
och analysen beskriver en tänkbar utveckling. Scenariot liknar hur utvecklingen såg ut vid 
1990-talskrisen och vid den globala finanskrisen 2008-2009. I scenariot beräknas ett 
dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant 
rekyl under det andra halvåret i år.  
Återhämtningen beräknas starta under kvartal tre, men BNP för helåret 2020 bedöms till 
en minskning om 4,1 procent. Till 2021 förväntas BNP lyfta med 3,3 procent då 
återhämtningen får helårseffekt.  
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Antal arbetade timmar faller markant under 2020, då det är inhemsk tjänstesektor som 
framför allt drabbas av införda restriktioner och minskad konsumtionsbenägenhet. Antal 
arbetade timmar minskar också till följd av hög sjukfrånvaro och permitteringar. Antalet 
arbetslösa förväntas stiga till strax under nio procent.  
I scenariot antas lågkonjunkturen bestå till slutet av 2023, då en jämvikt finns för antalet 
sysselsatta och antalet arbetade timmar befinner sig i ett jämviktsläge då varken hög- 
eller lågkonjunktur råder.  

Kommunsektorns ekonomiska utveckling 
Källa: SKR cirkulär 20:20 april, ekonomirapporten  maj 2020 

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. 

Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också 

skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk 

ekonomi av pandemin.  

För år 2020 är orsaken till en låg skatteunderlagstillväxt att antalet arbetade timmar i 

kombination med låga lönehöjningar som innebär att lönesumman beräknas minska. Det 

motverkas lite av att enskilda näringsidkare väntas deklarera större inkomster för 2020 

än för 2019, då de inte kan avsätta stora delar av vinsterna till periodiseringsfond längre. 

Det kommer också stora utbetalningar av framför allt arbetsmarknadsersättningar och 

tillfällig föräldrapenning.  
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Jämfört med den prognos som publicerades i februari räknar SKR nu med väsentligt lägre 

skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020. Utvecklingen 2021 är uppjusterad, då SKR nu 

räknar med en starkare konjunkturåterhämtning än i februariprognosen, men från en 

lägre nivå.  

Regeringen har en mindre pessimistisk syn på skatteunderlagstillväxten än SKR. 

Huvudförklaringen är att SKR:s scenario visar svagare utveckling 2020 än regeringen då 

SKR utgår från ett större fall i arbetade timmar. För de kommande åren är bilden olika i 

synen på i vilken takt ekonomin återhämtar sig. År 2021 antar SKR större lönehöjningar 

än i regeringens beräkningar och för år 2023 har regeringen en större ökning av arbetade 

timmar än SKR.  

Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) beräkningar gjordes innan förslaget om möjlighet för 

enskilda näringsidkare att avsätta stora delar av vinsten för 2019 till periodiseringsfond. 

SKR beräknar också att antalet arbetade timmar minskar betydligt mer än vad ESV antar. 

För de kommande åren är SKR:s bedömning att återhämtningen på arbetsmarknaden är 

större.  

Prognostiserade skatter och bidrag 2021 - 2023 för Salems kommun 
I prognosen ingår den befolkningsökning som prognostiserats för kommunen. Skatter och 
bidrag beräknas på den befolkning kommunen förväntas ha den 1 november året innan 
budget-/planåren.  
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För att belysa känsligheten i den befolkningsökning som prognostiseras kan nämnas 
följande exempel: 

Känslighetsanalys 2021 2022 2023 
Antal invånare den 1 november året före 
verksamhetsåret; 33 % lägre befolkningsökning varje 
enskilt år 

16 914 17 162 17 191 

Differens mnkr (intäkt minskning) -2,9 -4,8 -0,6

Ramar för åren 2021 - 2023 - Driftbudget 
I ramarna för åren 2021-2023 har kommunens nya modell för fördelning av budgetramar 
till nämnderna använts.  
I ramarna har budgeten för år 2020 varit ingångsvärde och därefter har volymer 
beräknats utifrån prognostiserade förändringar i befolkningen i olika åldersgrupper.  

(mnkr) 2021 2022 2023 
Resultat exkl VA och jämförelsestörande efter beredning 2,0 5,3 0,6 

Volymer 
Befolkningen har minskat under år 2019, och bedömningen för kommande år är lägre än 
vid tidigare prognoser. Det gör att volymtilldelningen för år 2021-2023 är mindre än 
normalt. För år 2021 är volymdelen i ramarna totalt 3,3 miljoner kronor.  
De flesta nämnder har därmed fått måttliga volymtilldelningar. Störst påverkan av 
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förändrade volymer har Barn- och utbildningsnämnden fått, där det har inneburit 
minskade volymer med 2,6 miljoner år 2021. Detta med anledning att volymreserven 
flyttats till KS/KF till förfogande samt att befolkningen för år 2021 totalt sett är lägre för 
grupperna inom förskola, grundskolans åk 1-6 samt fritidshem. Grundskolans åk 7-9 och 
gymnasieskolan har ökande volymer i underlaget. År 2022 ökar befolkningen åter, men i 
en betydligt långsammare takt än vad som sagts i tidigare prognoser.  

Kompensation för löne- och prisökningar 
I ramarna ingår kompensation för löneökningar med 2 procent och vissa nämnder har 
kompenserats för ökade kostnader för indexeringar av avtal.  

Effekter av tidigare beslut 
I budgetarbetet för år 2020 fattades beslut om effekter även för år 2021 och framåt, och 
dessa är medräknade i den budget som föreslås.  

Politiska prioriteringar 
De prioriteringar som gjorts i detta läge är medel till Bygg- och miljönämnden för att 
kunna hantera viltvården i kommunen samt medel för att Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna hantera beredskapsersättningar.  

Investeringar 2021-2023 
I beredningen har särskilt beaktats kommande investeringsbehov avseende 
verksamhetslokaler för förskola och skola. Behoven är beräknade med 
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan som grund. 
Investeringarna uppgår till betydande belopp och ställer krav på prioritering för att inte 
kraftigt överstiga det lånebelopp per invånare kommunen har som vägledning vid beslut 
om investeringsnivå. I budgeten för planperioden har en inrikting per investeringstyp 
angetts. Därutöver har de stora lokalprojekten samt fastighetsstrategin angetts med 
projektbelopp. 

Investeringsvolymen som finns med i Mål- och budget för 2021-2023 innebär en 
låneskuld per invånare om 28 000 kronor vid utgången av ramperioden. Detta ska ställas i 
relation till övergripande mål nummer nio, där det anges som indikator att långfristiga 
skulder per invånare ska vara lika med, eller lägre, än föregående års länssnitt. 
Länssnittet uppgidk år 2018 till 25 700 kronor per invånare och vi kan anta att 
kommunens låneskuld vid utgången av ramperioden sannolikt kommer att ligga så att 
kommunens mål kommer att uppnås.  

Bland de större investeringarna märks en grundskola som planeras att byggas i 
Fågelsången under planeringsperioden. De preliminära kalkylerna omfattar för 
planeringsperioden 173,7 miljoner kronor inklusive skolidrottshall, skolgård, 
anslutningsväg mm. Totalt omfattar projektet 442,5 miljoner kronor under perioden 
2018-2023. För år 2023 har 34,7 miljoner lagts till i kalkylen utifrån det tilldelningsbeslut 
som är taget.  

Planeringsunderlaget för investeringar återfinns i bilaga 1. 
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God ekonomisk hushållning 
Salems kommun har fyra mål för god ekonomisk hushållning. Två verksamhetsmässiga 
mål. 
Övergripande mål 6 - Lärande miljö 
“Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda 
förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. 
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.” 

Målet följs upp med två indikatorer 
1. Barn och utbildningsnämndens mål för  Lärande - ansvar och inflytande. Alla elever
ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna
arbetet. För grönt värde ska Barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult:
Nästan uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.

2. Barn- och utbildningsnämndens mål för kunskapsnivå. Eleverna ska nå en kunskapsnivå 
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.
För grönt värde ska Barn- och utbildningsnämndens mål vara uppnått. Gult: Nästan
uppfyllt mål. Rött: Ej uppfyllt.

Övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare 
“Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare” 

Målet följs upp med fyra indikatorer 

1. Personal - avgångna tillsvidareanställda- Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl
pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat med antal tillsvidareanställda 
månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under det senast kända
genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216. För grönt värde ska Salems kommun
ha samma värde som Stockholms län eller lägre. Gult: Över genomsnittet för Stockholms
län med max 2 procentenheter. Rött: Över genomsnittet för Stockholms län med mer än
2 procentenheter.

2. Personal - andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen.
För grönt värde ska andelen vara 88 % eller högre.  Gult: 85,1-87,9 %. Rött: 85 % eller
lägre.

3. Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst). För grönt värde ska
kommunen ha uppfyllt 12 sökande eller fler per tjänst. Gult: 9-11 sökande. Rött: 8 eller
färre sökande.

4. Personal - Total sjukfrånvaro i jämförelse med Stockholms län. För grönt värde ska
kommunen ha en lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i Stockholms län. Gult: Inte mer än
genomsnittet + 0,5 %-enheter. Rött: Mer än genomsnittet + 0,5 %enheter.

Två av målen för god ekonomisk hushållning är finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning, vilka är vägledande i kommunens ram- och budgetprocess: 
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Övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats 
“Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn”.  
Målet följs upp med indikatorn skattesats. 
För grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet. 
 
I förslaget till ramar för budget- och planperioden bedöms kommunen uppnå mål 8 åren 
2021 - 2023 eftersom skattesatsen föreslås lämnas oförändrad. Den är för närvarande 
19,67 jämfört med Södertörnskommunernas genomsnitt på 19,91 år 2020. 
 
Det andra övergripande finansiella målet är följande: 
Övergripande mål 9 - Stabil ekonomi 
“Salems kommun ska ha en stabil ekonomi”.  
Målet följs upp med två indikatorer: 
1. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i % av skatter och bidrag (viktning 
60 %).  
För grönt värde: resultat uppgående till 1 % eller högre. Indikatorn väntas nås drygt 0,5% 
år 2022, vilket motsvarar gult och att indikatormålet delvis att uppnås. Resultatet för år 
2021 och 2023  visar på nivå indikatorvärde för rött och indikatormålet uppnås ej. 
 
2. Långfristiga skulder per invånare (viktning 40 %).  
För grönt värdet: lika med eller lägre än föregående års länssnitt. Indikatorn förväntas 
kunna uppnås. 
 
Mål 9 förväntas motsvara gul nivå, vilket innebär att målet delvis uppnås för år 
2021-2023.  

 
 
 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 
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Inledning 

1.1. Vision 

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 

naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. 

Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil 

ekonomi. 

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande 

föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och 

nytänkande är värdeord för kommunens arbete. 

1.2. Kommunens styrmodell 

Kommunens styrmodell utgår från den politiska visionen och värdeorden. Den politiska visionen 

löper ner i organisationen via målstyrning som ger ett systematiskt arbetssätt. Resultaten i 

uppföljningen skapar förutsättningar för en grund till god dialog såväl inom som mellan de olika 

nivåerna i organisationen och bidrar därmed till ständig förbättring.  

För att skapa balans i kommunens styrning används fem perspektiv; Medborgare, Miljö, Utveckling 

och lärande, Medarbetare samt Ekonomi.  

De övergripande målen fastställs av kommunfullmäktige och knyter an till visionen, dessa mål är 

långsiktiga och gäller vanligen över en mandatperiod men kan ändras vid behov. En viktig 

förutsättning är mål om god ekonomisk hushållning och att hålla budget. Målen följs upp med hjälp 

av indikatorer och vägs samman till ett index som visar den samlade måluppfyllelsen för respektive 

övergripande mål.  

Nämndernas mål är en nedbrytning av de övergripande målen och omfattar målsättningar utifrån 

nämndens verksamhetsområde. Nämndmålen beslutas av respektive nämnd som också kan 

komplettera med ytterligare mål som inte direkt knyter an till de övergripande målen. Nämnderna 

kan få direkta uppdrag att uppfylla ett mål formulerat av fullmäktige och ska då svara upp mot det. 

Även nämndernas mål följs upp med hjälp av sammanvägda indikatorer.  

Nämndens mål bryts ned till enhetsaktiviteter. Aktiviteterna arbetas fram på enheten i samverkan 

mellan enhetschef och medarbetare och beslutas efter avstämning med förvaltningschef. För att 

öka måluppföljningen ska det ske kontinuerlig uppföljning av aktiviteterna under året. Enhetens 

aktiviteter utvärderas i samband med delårs- och årsredovisningen. 
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1.3. Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning 

Det politiska ansvaret 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut om mål och fördelar 

ekonomiska ramar utifrån politiska prioriteringar i en rambudget. Den tilldelade ramen ska rymma 

nämndernas verksamhet under budgetåret.  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 

för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 

styrning och leda arbetet med hjälp av framtagande av styrdokument för kommunen. 

Nämnderna ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning, följa 

det fullmäktige beslutat att nämnden ska fullgöra samt verka för att fastställda mål uppnås och 

utförs inom anvisade ekonomiska ramar. Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för den 

behandling som sker av personuppgifter inom dess verksamhet. Nämnderna ansvarar även för att 

den verksamhet som utförs inom dess område drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och svarar för 

en god arbetsmiljö. Nämnderna beslutar om en fördelning inom sitt verksamhetsområde i en 

nämndbudget.  
 

Förvaltningarnas ansvar 

Kommundirektören är chef över och leder förvaltningschefernas arbete med de 

kommungemensamma frågorna. Kommundirektören är också förvaltningschef för 

kommunstyrelseförvaltningen.  

Förvaltningschefernas uppdrag är att leda respektive förvaltnings arbete i enlighet med den budget 

samt mål, riktlinjer och föreskrifter som finns för förvaltningen. Förvaltningschef beslutar om en 

fördelning av nämndsbudgeten i en detaljbudget som innehåller en konteringsanvisning på 

detaljnivå. 

Budgetansvariga ansvarar inför närmaste chef för en avgränsad verksamhet och dess resurser att 

arbeta för att antagna mål uppfylls inom ramen för anvisad budgetram och andra riktlinjer. 

2. Mål för 2021-2023 

Perspektiv Medborgare  

Kommunens övergripande mål 1 - Tillgänglighet 
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 

effektivitet skapa förtroende. 
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Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet  
Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån 
kommunens struktur i utjämningssystemet. Mäts via Kolada med föregående års siffror. 
Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött 
- 0-99 % (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog (Nöjd-inflytande-index)  
Mäts med SCB:s medarborgarundersökning vartannat år. Nöjd inflytandeindex (NII) 
Grönt - NII 50 el högre Gult - NII 41-49 Rött - NII 40 el lägre  

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)  
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post 
inom tre dagar.  
Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre  

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)  
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun 
i procent.  
Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre 

Kommunens övergripande mål 2- Trygghet 
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 

Stockholms län. 

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål  

Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans. 

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål 
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Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket i sin tur skapar trygghet för 

ungdomar och övriga medborgare.  

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar)  

Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)  

Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt på 18,6 eller lägre dvs 0-16,6 (19,6 år 2018) Gult - 

Mellan 1,9 dagar lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 16,7-18,6 Rött - 0,1 dagar 

högre än genomsnitt Sthlm län eller mer = 18,7 eller högre  

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus 

Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus  

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige)  

Mäts med SKL:s mätning om Sveriges tryggaste kommun varje år.  

Grönt - Ranking 1-15 Gult - Ranking 16-29 Rött - Ranking 30 eller sämre 

Kommunens övergripande mål 3 - Infrastruktur 
Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och 

utvecklas. 

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital  
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde. Grönt - 2 
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö  
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö Grönt - 2 
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet  
VA-verksamheten ska förse salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet Grönt - 2 
poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 
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Perspektiv - Miljö  

Kommunens övergripande mål 4 - Boendemiljö 
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer. 

 

Beskrivning: Boende - Boendeformer (index)  
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer? 
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) 
för en kommun i Sthlms län  

Beskrivning: Boende - Bostäder (Index)  
Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på möjligheten att hitta bra boende?  

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) 
för en kommun i Sthlms län  

Beskrivning: Boende - Trivsam bebyggelse (index)  
Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är?  

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver 
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) 
för en kommun i Sthlms län 

 

Kommunens övergripande mål 5 - Hållbar miljö 
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

 

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning  
Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska 
uppfylla EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021  
Grönt - Målet är uppfyllt = 2 Gult - Målet är delvis uppfyllt = 1 Rött - Målet är inte uppfyllt = 0  
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Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2021 (procent)  
Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta 
antalet personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla 
förvaltningar, dividerat med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna. Grönt: 60 % - 100 % 
fossilfria bilar Gult: 50 % - 59,9 % fossilfria bilar Rött: 0 % - 49,9 % fossilfria bilar  

Beskrivning: MSB - Energiförbrukning 2017 
Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter, ska inte öka i jämförelse med föregående år, 
inom kommunens fastigheter.  
Grönt: ingen ökad energianvändning i jämförelse med föregående år (= 2) Gult: maximalt 1-% 
ökning i jämförelse med föregående år (= 1) Rött: mer än 1-% ökning i jämförelse med föregående 
år (= 0)  

Perspektiv - Utveckling och lärande 

Kommunens övergripande mål 6 - Lärande miljö 
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda 

förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå 

en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande  
Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna 
skolans arbete  
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng  

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå  
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län 
Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng 

Perspektiv - Medarbetare 

Kommunens övergripande mål 7 - Attraktiv arbetsgivare 
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
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Beskrivning: Personal - Avgångna tillsvidareanställda (procent)  
Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat 
med antal tillsvidareanställda månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller 
under det senast kända genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216.  
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller lägre Gult: Över genomsnittet för Sthlms län med max. 2 
procentenheter Rött: Över genomsnittet för Sthlms län med mer än 2 procentenheter  

Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar (procent)  
Andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen.  
Grönt - 88 % eller högre Gult - 85,1-87,9 % Rött - 85 % eller lägre  

Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst)  
Antal sökande per tjänst  
Grönt - 12 sökande eller fler Gult - 9-11 sökande Rött - 8 eller färre sökande  

Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län (procent)  
Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse.  
Grönt - Bättre än genomsnittet Gult - Inte mer än genomsnittet + 0,5 %-enheter Rött - Mer än 
genomsnittet + 0,5 %-enheter Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med 
Stockholms län som jämförelse. (2017 - 6,6%) 

Perspektiv - Ekonomi 

Kommunens övergripande mål 8 - Konkurrenskraftig skattesats 
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. 

 

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats  
Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn. 
Grönt värde: skattesats lika med eller lägre än Södertörnssnittet, Gult 1-9 öre högre, Rött: 10 öre 
eller högre 
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Kommunens övergripande mål 9 - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi 

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare  
Hur mycket långfristiga skulder kommunen har delat med antal invånare. Nyckeltalet jämförs med 
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, taget ur Kolada exklusive kommunkoncern och exkl 
VA-lån.  
Grönt - Lika med eller lägre än föregående års länssnitt, Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller 
högre  

Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag  
Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster i % av skatter och bidrag  
Grönt - resultat uppgående till 1 % eller högre. Gult - 0,5-0,99 % Rött - 0,49 % eller lägre. 

3. Ekonomiska driftsramar per nämnd 2021-2023
Enligt kommunens målformulering om stabil ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1% av skatter 

och bidrag exkl VA. Varierande skatteintäkter och kostnader kopplade till volymförändringar visar 

att en god ekonomisk hushållning är nödvändig för att på både kort som lång sikt ha en budget i 

balans med goda marginaler vilket skapar utrymme för nödvändiga investeringar.  

För år 2021 beräknas skatteintäkterna och de generella statsbidragen uppgå till 1 025 miljoner 

kronor. Resultatet bör då uppgå till 10,2 miljoner kronor. I budgeten ligger ett resultat på 2,0 

miljoner kronor som motsvarar 0,2% av skatter och bidrag. Anledningen till att året har ett lägre 

resultat än tidigare beror på de effekter som finns kvar avseende Covid-19-pandemin. Den 

lågkonjunktur som kom under 2020 med kraftigt försämrade skatteintäkter ger ett sämre 

ingångsläge 2021 som kommunen parerar med ett tillfälligt sämre resultat.  

Beräkningen av förväntade skatteintäkter utgår från skatteprognosen från Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) daterad den 29 april 2020. Prognosen bygger på en oförändrad skattesats på 19,86. 

Befolkningsprognosen visar på lägre befolkningsökning än vad tidigare prognoser visat. Med ett 

resultat på 2,0 miljoner kronor så har 942,4 miljoner kronor fördelats i verksamhetskostnader. För 

år 2020 var den sammanlagda ramen 928,7 miljoner kronor. Förändringen mellan åren är en ökning 

med 13,7 miljoner kronor.  

Samtliga nämnder har volymtilldelning utifrån beräknad befolkningstillväxt för året. Därutöver har 

lönekompensation på två procent lagts ut i ramarna. Vissa nämnder har dessutom fått viss 
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avtalskompensation. Den effektivisering som beslutades i budget 2020 som även gällde år 2021 

finns kvar för berörda nämnder.  

Utöver ramar till nämnderna finns 8,9 miljoner kronor i KS/KF till förfogande för att täcka 

oförutsedda kostnader som till exempel volymökningar.  

 

 

3.1. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har 
uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 
annat kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- 
och kommunikationsverksamhet, utveckling och användning av informations- och 
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete. 
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Kommunstyrelsen har tilldelats volymer, 2 % lönekompensation samt kompensation för 
avtalsuppräkningar. För år 2022 finns medel för ett riksdagsval och för år 2023 medel för 
utbildning.  
I budgeten för år 2020 fattades beslut om effektivisering på 107 tkr som gällde år 2021.  
Budgeten ökar med 1,8 % år 2021, 2,7 % år 2022 samt 1,8 % år 2023.  

Övrigt särskilt budgeterade medel i kommunstyrelsen 

Södertörns brandförsvarsförbund, SBFF 

Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med totalt 10 kommuner. 

Medlemskommunerna är Haninge, Nacka, Tyresö, Huddinge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Ekerö, 

Södertälje och Nykvarn. Medlemsavgiften för år 2021 beräknas till ca 7,8 miljoner kronor. Det 

exakta beloppet har ännu inte fastställts.  
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Södertörns överförmyndarnämnd 

Överförmyndarnämndens verksamhet finansieras av Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Botkyrka, 

Salem och Haninge och ska alltid visa ett nollresultat. Eventuella underskott eller överskott 

hanteras i respektive kommun. Från år 2021 är kostnaderna för tidigare överförmyndarnämnden 

placerade under KS, precis som Södertörns brandförsvarsförbund, då kommunen köper 

verksamheten. Beräknad kostnad för år 2021 är 1,8 miljoner kronor.  

 

Gemensam lönenämnd  

Från den 1 januari 2020 ingår Salem i en gemensam lönenämnd tillsammans med Håbo kommun 

och Trosa kommun. Syftet är att samverka angående löneadministration. Lönenämnden har ansvar 

för löneutbetalningar för anställda, förtroendevalda och uppdragstagare i Salems, Håbo och Trosa 

kommun, där Håbo är värdkommun. Beräknad kostnad för år 2021 är 2,3 miljoner kronor. 

3.2. Tekniska utskottet 

Tekniska utskottet är ett utskott kopplat till kommunstyrelsen. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har i uppdrag att arbeta med samhällsbyggnadsprocessens 

alla delar. MSB är en verkställande förvaltning med tillsynsansvar inom miljö- och 

samhällsbyggnadsområdet i Salems kommun. I uppdraget ingår drift, underhåll och nyproduktion 

av infrastruktur och kommunala fastigheter samt  drift och underhåll av parker och övrig kommunal 

mark. Framtagande av detaljplaner, kartproduktion och utförande av mätverksamhet.  
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Tekniska utskottet har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2 % samt viss 

kompensation för avtalsuppräkningar. Som särskilt riktad insats har medel för 

beredskapskompensation tillförts utskottet. I budgeten för år 2020 fattades beslut om 

effektivisering på 121 tkr som gällde år 2021.  

3.3. Bygg- och miljönämnden 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövning samt att övriga åtgärder sker mot en 

hållbar utveckling inom nämndens ansvarsområde. Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens 

tillsyn samt övriga myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendets och den nämnd som 
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miljöbalken fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden är även 

den nämnd som enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen samt smittskyddslagen fullgör kommunens 

uppgifter inom respektive område. 

 

 

Bygg- och miljönämnden har tilldelats volymkompensation, lönekompensation med 2 %. Som 

särskilt riktad insats har medel för kommunjägare tillförts nämnden.  

3.4. Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidslivet i kommunen i frågor rörande bildnings- 

och studieverksamhet, kulturverksamhet och idrottsverksamhet, samt verka för bevarandet av 

estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i kommunen. När det gäller barns 

och ungdomars uppväxtmiljö ska nämnden ha ett nära samarbete med kommunens socialnämnd, 

barn- och utbildningsnämnd och ungdomsråd. Kultur- och fritidsnämnden leder och ansvarar för 

verksamheterna inom bibliotek, allmänkultur, föreningsstöd, fritidsgårdar, ungdomsråd samt drift 

och uthyrning av kommunala idrottsanläggningar.  
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Kultur- och fritidsnämnden strävar efter att stimulera unga och flickors fritid. Detta kan ske i form 

av stöd till föreningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra 

verksamheterna mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har kompenserats så att ramen för den del som gäller volymer inte ska 

minska. Därutöver har lönekompensation med  2 % och avtalskompensation tilldelats nämnden.  

3.5. Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen, grundutbildning för 
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vuxna, utbildning i svenska för vuxna invandrare, särskola och kulturskola. De olika verksamheterna 

bedrivs i kommunal och fristående regi.  

Barn- och utbildningsnämnden har tillsynsansvar för de fristående förskolorna och för fristående 

pedagogisk omsorg. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i samtliga skolformer från förskola till kommunal 

vuxenutbildning för att systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen med syfte att 

uppfylla de nationella målen som finns för utbildningen. Salems förskolor och skolor ska erbjuda en 

lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar 

för sin framtida utveckling. I detta ligger att eleverna ska nå en god kunskapsnivå.  

Barn- och utbildningsnämnden skall också uppmärksamt följa alla frågor som rör barns och 
ungdomars levnadsförhållanden och ta erforderliga initiativ för att främja en god uppväxt- och 
utbildningsmiljö. I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära 
samarbete med kommunens socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt medverka i den 
kommungemensamma modellen “Ung i Salem”. 
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Barn- och utbildningsnämndens volymer för perioden innebär minskade medel, då 

befolkningsförändringen är negativ för perioden i berörda åldersgrupper för år 2021.Den största 

befolkningsförändringen avser förskola , grundskolans åk 1-6 samt fritidshem. Grundskolans åk 7-9 

och gymnasieskolan har ökande volymer i underlaget. Från år 2022 ökar befolkningen åter igen, 

men något mindre än vad tidigare prognoser visat.  Kompensation gällande ökade löner med 2 % är 

inlagd. I budgeten för år 2020 fattades beslut om effektivisering på 841 tkr som gällde år 2021.  

3.6. Socialnämnden 

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom individ- och familjeomsorgen, 

äldreomsorgen, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om psykiskt och fysiskt 

funktionshindrade, åtgärder för arbetslösa, det kommunala flyktingmottagandet och 

riksfärdtjänsten.  

Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden 

har myndighetsansvar för insatser inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om 

psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Nämnden skall också svara för att av kommunfullmäktige 

beslutade åtaganden med anknytning till socialtjänsten fullgörs.  

Det åligger vidare socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer 

som kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden 

skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar nämndens tjänster. 

I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära samarbete med 

kommunens barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt samverka i den 

kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”. 

Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till 

Lotteriinspektionen över ansökningar om tillstånd till anordnande av visst automatspel enligt lag 

om anordnande av visst automatspel. 

Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i tobakslagen, alkohollagen 

och skuldsaneringslagen.  
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Socialnämnden har fått volymkompensation i två delar, den ena delen är specifik volymrelaterad 

utifrån äldreomsorg och LSS-området. I stort sett hela den volymkompensationen gäller ökningarna 

i den äldre delen av befolkningen. Den generella volymkompensation gäller samtliga övriga delar 

inom socialnämndens område.  

Lönekompensation på 2 % har erhållits samt tidigare beslutade effektiviseringar från 

budgetbeslutet för år 2020-2022.  
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3.8. Revision 

Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som ska granska verksamheten. 

Antalet förtroendevalda revisorer i Salem är sju stycken. 

Revisorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet inom nämnder och styrelser. Revisorerna 

prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Om revisorerna i sin granskning finner att verksamheten inte sköts på ett 

korrekt sätt skall de anmäla det till berörd nämnd. Då uppdraget som revisor är ett 

förtroendeuppdrag som fritidspolitiker har revisorerna externa revisorer till sin hjälp för att sköta 

uppdraget. 
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4. Investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 
Kommunen står inför stora investeringar den kommande perioden och behoven består 

huvudsakligen av investeringar i nya skolor och förskolor, men också av reinvesteringar. 

Investeringar kan självfinansieras genom uppnådda resultatöverskott eller finansieras genom 

upplåning. Ökad upplåning leder till ökade kapitaltjänstkostnader och ett minskat finansiellt 

utrymme för kommunens verksamheter. Att ha ett budgeterat resultat på en procent och likvida 

medel från avskrivningar/avsättningar på 65 miljoner kronor kan kommunen självfinansiera 

investeringar om motsvarande 75-80 miljoner kronor per år. Överskjutande investeringskostnader 

måste finansieras genom upplåning.  

För att lokaler över tid ska kunna möta förändrade volymbehov och alternativa 

användningsområden krävs att byggnader uppförs med beaktande av en långsiktig flexibel 

användning samtidigt som en hög yteffektivitet beaktas. Detta måste säkerställas i början av 

investeringsprocessen.  

I investeringsbudgeten för år 2021 uppgår kommunens investeringar till 204,9  miljoner kronor. Till 

detta kommer kommunens exploateringar, som för år 2021 beräknas till 6 miljoner kronor. Den 

totala investeringsvolymen för år 2021 är 210,9 miljoner kronor.  

Investeringarna för 2021-2023 är indelade i de störst lokalinvesteringarna samt fastighetsstrategin 

som särskilda projekt. Därutöver är övriga projekt indelade i grupperingar, där en bilaga finns med 

samtliga förslag till enskilda projekt finns i bilaga1, Planeringsunderlag för investeringsprojekt. I 

planeringsunderlaget finns neddragningar i grupperna för att minska storleken på investeringarna 

totalt sett i kommunen.  
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5. Ekonomisk plan 2021-2023  
5.1. Resultaträkning 
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6. Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
6.1. Intern kontroll 

Den interna kontrollen är till för att skapa trygghet i organisationen för såväl tjänstemän som 

politiker. Fullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll där ansvarsfördelningen 

beskrivs mellan kommunstyrelse, nämnd och förvaltningar.  Varje nämnd och styrelse är ansvariga 

för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 

kostnadseffektivt, att tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten lämnas 

samt att efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredsställande. 

Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över samtliga nämnder inom kommunen.  

Varje nämnd ska årligen ta fram en internkontrollplan över vilka rutiner/system/processer som ska 

följas upp och vid vilka tidpunkter. Utöver dessa ska nämnderna även utföra kontroller enligt 

kommunstyrelsens kontrollplan. Om avvikelser upptäcks vid kontroll ska en alltid ett belut om 

åtgärd tas, vid akuta brister ska nämnden informeras om avvikelsen och planerad åtgärd. En 

uppföljning av resultatet för dessa kontroller ska minst göras årligen till respektive nämnd  

6.2. Delegationsordning och attestreglemente 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och beslutar i frågor om mål 

och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt och andra ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen 

samordnar och leder planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi. Nämnderna ansvarar 

inför kommunfullmäktige för att antagna mål uppfylls och budgeterad verksamhet utförs inom 

anvisade ekonomiska ramar och andra riktlinjer.  

För en fungerande styrning och internkontroll tas delegationsordningar fram för varje nämnd. 

Genom delegationsordningarna delegeras ansvaret för utförande ut i tjänstemannaorganisationen. 

Varje nämnd ser över och uppdaterar delegationsordningen kontinuerligt. 

I kommunens attestreglemente och dess riktlinjer anges vilka som får beslutsattestera och vad 

attest innebär. Att attestera innebär att kontrollera och bekräfta att behöriga personer har agerat, 

att prestationer och transaktioner överensstämmer med beslut och att villkor är riktiga. 

Ekonomiska transaktioner ska i de flesta fall attesteras av minst två personer för att undvika 

avsiktliga eller oavsiktliga fel i hanteringen. 

Varje år upprättar respektive nämnd en aktuell attestförteckning, där det framgår vilka som har 

beslutsattest enligt attestreglementet samt vem som ersätter ordinarie attestant vid dennes 

frånvaro. Attestreglementet kan uppdateras vid behov under året. 
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6.3. Drift och investeringsbudget 

Kommunen budgeterar med ett resultat om minst en procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Resultatmålet behövs för att kommunen ska möjliggöra självfinansiering av 

investeringar och för att ha en marginal för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar.  

När kommunfullmäktige fattat beslut om budgetramar har respektive nämnd i uppgift att upprätta 

en detaljbudget. Det ingår i nämndernas uppdrag att utveckla sin verksamhet utifrån den budget 

som är tilldelad och att anpassa sin verksamhet till ändrade förhållanden.  

Nämndens Verksamhetsplan (med mål, verksamhet och budget) beslutas av nämnden senast den 

31 oktober. Därefter ska enheternas detaljbudget läggas in i budgetverktyget senast den 30 

november, för att avstämning ska kunna ske på en total nivå.  

 

Den tilldelade ramen får inte överskridas. Vid befarad avvikelse ska nämnd omgående vidta de 

åtgärder som behövs för att undvika budgetöverskridanden. Vid konflikt mellan mål och resurser 

sätter resurserna gränsen för måluppfyllelsen. Detta gäller under förutsättning att gällande 

lagstiftning inte åsidosätts. Är förhållandena sådana att lagstiftning gör att verksamhet inte kan 

bedrivas inom medgiven ram skall detta omgående anmälas till kommunstyrelsen. Innan anmälan 

görs skall en prövning ha skett mot övriga verksamheters resursutrymme.  

 

Investeringsbudgeten ligger till grund för sådana inköp som redovisningsmässigt betraktas som 

anläggningstillgångar. Varje projekt som får investeringsmedel tilldelas ett projektnummer som 

alltid ska användas när kostnader och intäkter bokförs för investeringen.  

En investering ska vara avsedd för stadigvarande bruk, har en nyttjandeperiod på minst tre år, är 

värdehöjande för verksamheten samt har ett anskaffningsvärde över ett prisbasbelopp.  

6.4. Förvaltningsledningens rapporteringsskyldighet 

Förvaltningschefen ansvarar inför sin nämnd för den verkställande ledningen av verksamheten, för 

fastställande av nämndens detaljbudget och utser budgetansvariga inom sin förvaltning. Nämnden 

informeras årligen om vilka som utsetts till budgetansvariga.  

6.5. Uppföljning och återrapportering 

Uppföljning och åtgärder är en viktig del i styrningen.  

Kommunstyrelsen fattar beslut om när nämnderna ska lämna sina verksamhetsuppföljningar till 

kommunstyrelsen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplan och anvisningar. 

Fullmäktiges övergripande Mål och budget följs upp löpande under ett verskamhetsår.  

Nämnderna gör uppföljning tre gånger per år, delårsbokslut per mars och juli som inkluderar 

helårsprognos. När helårsprognosen avviker betydligt från budget ska orsak till avvikelsen och 
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åtgärd för att komma tillrätta med denna beskrivas och redovisas. Därefter görs även en 

årsredovisning per nämnd.  

Kommunen gör två delårsbokslut, ett första per 31 mars och sedan den lagstadgade 

delårsrapporten som görs per den 31 juli där båda inkluderar en helårsprognos. Fullmäktiges mål 

och budget följs upp och analyseras vilket innebär att uppföljningen omfattar både ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat. Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt 

resultat och uppfyllelse av fullmäktiges mål görs. Delårsrapporten per juli ska uppfylla kraven i 

lagen om kommunal redovisning för delårsrapporter.  

Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för 

verksamhetsåret. Krav om kommunernas upprättande av årsredovisning finns i lagen om 

kommunal redovisning och i kommunallagen. Det ekonomiska resultatet sammanställs och 

analyseras, jämförelser görs med gällande budget och mot föregående års utfall, eller målvärde om 

det gäller en målindikator. Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte.  

Utöver ovanstående kan fullmäktige eller kommunstyrelse ge nämnder i uppdrag att göra särskilda 

uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.  

Nämnderna kan följa upp den löpande verksamheten samt ekonomi med tätare intervaller under 

året. 
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Bilaga 1. Planeringsunderlag för investeringsprojekt 
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Bilaga 2. Exploateringsprojekt 
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Socialdemokraternas förslag inför budget 2021 samt 
plan 2022 och 2023.  
 
 
“Att alltid ta ansvar” 
 

 
En trygg skola med elever och lärare som trivs och utvecklas. En bra skola är grundläggande 
för barns förutsättningar i livet. I Salem har vi olika socioekonomiska förutsättningar mellan 
våra kommundelar. Vi Socialdemokrater har sett till att de skolor som har elever som inte 
kommer från lika studiemotiverade hem som andra får mer resurser. Det har gjort att Salems 
kommuns sammantagna skolresultat ökat –utan sänkta resultat på någon skola. 
Socialdemokraterna är en garant för att det systemet fortsätter. Alla skolor ska vara lika bra i 
Salem.  
 
En förskola i Södra Hallsta som drivs utan vinstintresse. I den nya stadsdel som byggs vid 
infarten till Rönninge ingår en förskola. Vi Socialdemokrater vill precis som förvaltningen att 
den drivs i egen regi. Alliansen har av ideologiska skäl en annan åsikt. De anser det vara 
valfrihet att ha en vinstdrivande skolkoncern som ägare. Vi vill ha en förskola med 
inriktningen att ge god omsorg och bästa utveckling för varje barn - inte högsta lönsamhet på 
varje barn. Vi vill säkra att våra gemensamma skattepengar går till det som de är avsedda för 
– inte till vinstjakt  
 
 
Rätt till äldreboende för den som är över 90 år. Vid hög ålder kan man känna stor oro och 
övergivenhet i sin bostad även om man får frekvent hjälp av hemtjänsten. Vi 
Socialdemokrater vill att alla som önskar och som fyllt 90 år ska få flytta till ett gemensamt 
boende utan särskild behovsprövning.  
 
Vi Socialdemokrater vill satsa på att utveckla arbetsmiljö och arbetsklimat så att såväl chefer 
på kommunkontoret som personalen ”på golvet” stannar och trivs. Vi vill också att det ska 
finnas fasta vikarier i hemtjänst och skola. Det skapar trygghet både för hemtjänstens 
brukare och skolans elever. Den som vill jobba heltid ska också få göra det. Man ska kunna 
leva på sin lön och det kan vara svårt på en deltid.  
 



Förstärkning av personal på Bygg och miljö tycker vi är utrett och behöver förverkligas under 
planperioden. 

Kulturskolan 

Socialdemokraterna har under flera år yrkat på sänkt avgift i kulturskolan och vi ser med 

glädje att första steget är taget och kommer bevaka att vi under mandatperioden fortsätter 

med sänkning av avgiften  

Vi stöder upprustningen av prästboda bollplan. Bra att det blir toaletter och belysning. 

Om vi fått bestämma hade vi byggt en idrottsplats ( IP)  på Lövhagen redan nu. Men nu 
kommer vi se det som en långsiktig vision. Om vi kommer följa den utveckling i befolkning 
som våra prognoser visar kommer vi bli över 20 000 invånare och då behövs ett IP. 

Vi Socialdemokrater anser att budgetförslaget från Alliansen i dessa osäkra tider är väl 
balanserad och ansvarstagande. Bra att vi kompensera för löner och till viss del även 
prisindex. 

Bra att det finns några miljoner på KS & KF till förfogande  för politiska prioriteringar  med 
tanke på läget. 

Gällande investeringsbudgeten applåderar vi modellen med fastighetsstrategi och långsiktiga 
investeringar. 30 miljoner per år är en utmärk början vi ser fram emot arbetet med att 
utveckla våra fastigheter.  

De 184 tkr som behövs för att klara kulturskolans avgiftssänkning från 2019 anser vi att 
vi ska förstärka barn och utbildnings budgeten med. 

Yrkande: 

Bifall till budgeten  

tilläggsyrkande: 

att 184 tkr överförs till Bou från KS till förfogande. 
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Kommunstyrelsen

……………
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Ekonomisk rapport och utökad budget för projekt 
Karlskronaviken

Den första budgeten som hittats är från 2011, denna budget räknades sedan upp 2015 och 
2019. Underlaget på de tidigare budgetarna har varit bristfälliga då det inte gått att utläsa 
vad som räknats in i budgeten. Det finns stor anledning att tro att budgeten inte inrymde 
tillräckliga poster för bland annat extern projektledning, säkerhetsbuffert, poster för 
erforderliga markundersökningar med mera.  

Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018 och fick en bristfällig överlämning där mycket 
underlag saknades. Den projektering som tagits fram tidigare bedömdes som ej användbar 
då det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett 
förfrågningsunderlag och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Denna omstart av 
projekteringen medförde extrakostnader för projektet. 

Nuvarande projektledning har genomfört en nyberäkning av hela budgeten. Det visar sig då 
att alla verkliga genomförandekostnader inte inryms i den beslutade budgeten och att 
projektets totalram behöver utökas med netto 16,8 mnkr för att bekosta redan genomförda 
åtgärder och för att bekosta kommande etapp 2 av projektet. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att presentera en utredning av 
gatukostnaderna 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att utöka projektet Karlskronavikens totalram med netto 16,8 
mnkr (kostnader med 22,6 mnkr och intäkter med 5,8 mnkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare). 

______________________

Beslutsexpediering
Ekonomi
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arkiv

2
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 42 KS/2020:154 - 000

Ekonomisk rapport Karlskronaviken

Detta projekt har en lång och delvis odokumenterad historik som leder fram till hur projektet 
ser ut idag ekonomiskt. 

Den första budgeten som hittats är från 2011, denna budget räknades sedan upp 2015 och 
2019. Underlaget på de tidigare budgetarna har varit bristfälliga då det inte gått att utläsa 
vad som räknats in i budgeten. Det finns stor anledning att tro att budgeten inte inrymde 
tillräckliga poster för bland annat extern projektledning, säkerhetsbuffert, poster för 
erforderliga markundersökningar m.m. 

Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018 och fick en bristfällig överlämning där mycket 
underlag saknades . Den projektering som tagits fram tidigare bedömdes som ej användbar 
då det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett 
förfrågningsunderlag och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Denna omstart av 
projekteringen medförde extrakostnader för projektet. 

Nuvarande projektledning har genomfört en nyberäkning av hela budgeten. Det visar sig då 
att alla verkliga genomförandekostnader inte inryms i den beslutade budgeten och att 
projektets totalram behöver utökas med netto 16,8 mkr för att bekosta redan genomförda 
åtgärder och för att bekosta kommande etapp 2 av projektet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020.

Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har 

tagit del av den ekonomiska redovisningen.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott 

beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
projektets totalram med netto 16,8 mkr (kostnader med 22,6 mkr och intäkter med 
5,8 mkr i statsbidrag och ersättning från ledningsägare). 

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
uppdrar till MSB att återkomma med en kortfattad redogörelse över statusen på 
nuvarande och kommande exploateringsprojekt avseende:

● detaljplaneförhållanden.
● underlag och dokumentation för 

ekonomiska beräkningar/budget, kvalitén för desamma.
● indexering av exploateringskalkyler.

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

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Tekniska utskottets beslut: 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har 

tagit del av den ekonomiska redovisningen.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott 

beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utöka 
projektets totalram med netto 16,8 mkr (kostnader med 22,6 mkr och intäkter med 
5,8 mkr i statsbidrag och ersättning från ledningsägare). 

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
uppdrar till MSB att återkomma med en kortfattad redogörelse över statusen på 
nuvarande och kommande exploateringsprojekt avseende:

● detaljplaneförhållanden.
● underlag och dokumentation för 

ekonomiska beräkningar/budget, kvalitén för desamma.
● indexering av exploateringskalkyler.

______________________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatuingenjör/Trafikplanerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Ekonomisk rapport Karlskronaviken 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av den ekonomiska
redovisningen.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att utöka projektets totalram med netto 16,8 mkr (kostnader 
med 22,6 mkr och intäkter med 5,8 mkr i statsbidrag och ersättning från
ledningsägare).

Sammanfattning  
Detta projekt har en lång och delvis odokumenterad historik som leder fram till hur 
projektet ser ut idag ekonomiskt.  

Den första budgeten som hittats är från 2011, denna budget räknades sedan upp 2015 
och 2019. Underlaget på de tidigare budgetarna har varit bristfälliga då det inte gått att 
utläsa vad som räknats in i budgeten. Det finns stor anledning att tro att budgeten inte 
inrymde tillräckliga poster för bland annat extern projektledning, säkerhetsbuffert, poster 
för erforderliga markundersökningar m.m.  

Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018 och fick en bristfällig överlämning där 
mycket underlag saknades . Den projektering som tagits fram tidigare bedömdes som ej 
användbar då det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett 
förfrågningsunderlag och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Denna omstart 
av projekteringen medförde extrakostnader för projektet.  

Nuvarande projektledning har genomfört en nyberäkning av hela budgeten. Det visar sig 
då att alla verkliga genomförandekostnader inte inryms i den beslutade budgeten och att 
projektets totalram behöver utökas med netto 16,8 mkr för att bekosta redan 
genomförda åtgärder och för att bekosta kommande etapp 2 av projektet.  

Ärendet 

Projektet har genomfört en nyberäkning av hela projektbudgeten från 2011 och framåt. 
Nuvarande projektledning tillträdde 2017/2018.  

Redovisning av kostnadssidan:

2011 
Den första budgeten vi har kunnat hitta är från 2011. Totalkostnaden angavs då till 25,8 
mkr + 1,4 mkr (för bro) = 27,2 mkr (se bilaga 1). Om detta även återspeglades i 
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exploateringsredovisning har vi inte kunnat hitta. Ekonomienheten har ej heller denna 
uppgift.  

2015  
Kostnadsbudgeten för 2015 var ca 46 mkr enligt exploateringsredovisning. Här har inte 
något underlag hittats som beskriver vilka poster som ingick i ramen. Denna gjordes av 
tidigare personal på MSB. Troligen saknas budget för extern projektledning som även har 
visat sig saknats i projekten Solliden och Rönninge centrum. 

2017 
MSB hade under denna period en inhyrd konsult som gatuchef eftersom tidigare gatuchef
gick över till Structor. 
Projektering i flera omgångar genomfördes av konsulter, bland annat anlitades tidigare 
gatuchef som konsult från Structor. Structor arbetade med att granska konsultfirman 
WSPs projekteringsunderlag.  

I Structors rapport från 2017-10-27 görs ett uttalande av före detta gatuchef. Notera att 
Structors uttalande görs av samma person som tidigare var gatuchef i Salems kommun.  

Citat finns att läsa från Structor 2017-10-27: 
“Structor tog över projektledningen i maj 2017 och granskning av framtagna handlingar 
påbörjades. Samtidigt började projekteringen av etapp 2 diskuteras. Levererade 
handlingar för etapp 1 var bristfälliga och resulterade i flera hundra 
granskningskommentarer.” 

Kommentar av nuvarande projektledning: 
Granskning påbörjades istället 2016-06 av personal på Salems kommun, vilket var delvis 
samma personal som senare gick över till Structor.  

Framtagen projektering har ej bedömts användbar av nuvarande projektledning på grund 

av att det framtagna underlaget inte uppfyllde kraven på tillräckligt komplett 

förfrågningsunderlag och därför inte kunde skickas ut för anbudsräkning. Exempelvis 

saknades ritningsunderlag, tekniska beskrivningar och kompletta mängdförteckningar. 

2019 

2019 uppräknades brokostnaden med 4 mnkr på grund av att dyrare brolösning 

föreslagits av underhållsskäl.  

2020 - Nutid 

Nyberäkning av hela projekt Karlskronaviken har genomförts. 

Totalramen (uppräknad totalram redovisas i bilaga 3) justeras med netto 16,8 mnkr 
(Kostnader med 22,6 mkr och intäkter med 5,8 mkr i statsbidrag och ersättning från 
ledningsägare). 
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16,8 mkr består av nettokostnad 15,3 mkr + säkerhetsmarginal 1,5 mkr. 

Av nettokostnad om 15,3 mkr har 5 mkr aviserats i augusti 2019, sanering av förorenade 
massor och ökning av bergvolymer.

Kvarstår ca 10,3 mkr i nettokostnader. En trolig orsak till budgetöverdag är sannolikt att 
det saknas budget för extern projektledning/konsulter (se bilaga 2), detta har även 
saknats i projekten Solliden och Rönninge centrum.  
På intäktssidan återstår att göra en justering av gatukostnadsersättning efter verkliga 
byggkostnader för gatorna. 

Gatukostnadsersättning 
Gatukostnadsutredningen som gjordes innan projektets genomförande visar preliminära 
kostnader för gator. Arbete med att ta fram gatukostnader som speglar de faktiska 
kostnaderna för utbyggnad av gator pågår. De faktiska kostnaderna är högre än de 
preliminära kostnaderna och detta bör återspeglas genom intäkter för 
gatukostnadsersättning. 

Info om GC-bro 
Det pågår parallellt en ytterligare diskussion med Trafikverket om alternativa lösningar 
för bro. 

Framtida projekt  
De exploateringsprojekt som förvaltningen arbetar med i nutid hanteras på ett mer 
strukturerat sätt för att undvika brister kring oväntade projekteringskostnader, budget 
och överlämning.  
En tydlig projektmodell finns och en ny modell för att följa budgeten håller på att tas fram
med hjälp av ekonomienheten.  
Alla handlingar som skapas inom genomförandeprojekten sparas digitalt på tjänsten 
Byggnet och kommer senare att arkiveras i arkivet enligt dokumenthanteringsplanen. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatu- och VA-chef 

Bilagor 

1. 2011-03-01 Kalkylsammanställning 2011

2. Historiska kostnader

3. Exploateringsredovisning mars 2020

Delges 













Exploateringsredovisning mars 2020 (tkr) 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 63 KS/2020:152 - 217

Fastighetsstrategi för Salems kommun

För att få en långsiktig strategi och plan för hur kommunens fastighetsbestånd ska utvecklas
och underhållas behöver Salems kommun en fastighetsstrategi. Fastighetsstrategin ska ge 
vägledning och svar på hur fastighetsbeståndet kan utvecklas, underhållas och anpassas 
utifrån fastigheternas underhållsbehov och verksamheternas behov av tillkommande-, 
avgående- och anpassade ytor. Det behöver ske utifrån fastigheternas och verksamheternas 
ekonomi samt inom ramen för kommunens totala ekonomi. 

Fastighetsstrategin ska ge bakgrund till och svar på vilken status fastigheterna har, vilka mål, 
underhåll och reinvesteringar som strategin ska bidra till att uppnå, vilka kommunens 
ekonomiska förutsättningar är, vilka strategiska val vi ska göra i samband med åtgärder och 
hur det planeras och arbetas in i kommunens investeringsbudget. Förslaget innebär framför 
all att 30 mnkr per år avsätts i investeringsbudgeten för genomförande av fastghetsstrategin. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 12 maj 2020 § 40. 

Fastighetsstrategin ska omsättas i underhållsplaner och åtgärder för energieffektivisering ska 
kunna förberedas och genomföras på ett mer strukturerat sätt. Kommunstyrelsens tekniska 
utskotts nämndsmål för energieffektivisering ska revideras och skärpas.  

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att antar fastighetsstrategi för Salems kommun. 

Yrkanden 
Petter Liljeblad (L) och Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att antar fastighetsstrategi för Salems kommun.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

3
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 40 KS/2020:152 - 217

Fastighetsstrategi

För att få en långsiktig strategi och plan för hur kommunens fastighetsbestånd ska utvecklas 
och underhållas behöver en fastighetsstrategi tas fram. Fastighetsstrategin ska ge vägledning 
och svar på hur fastighetsbeståndet kan utvecklas, underhållas och anpassas utifrån 
fastigheternas underhållsbehov och verksamheternas behov av tillkommande-, avgående- 
och anpassade ytor. Det behöver ske utifrån fastigheternas och verksamheternas ekonomi 
samt  inom ramen för kommunens totala ekonomi. 

Fastighetsstrategin ska ge bakgrund till och svar på vilken status fastigheterna har, vilka mål, 
underhåll och reinvesteringar som strategin ska bidra till att uppnå, vilka kommunens 
ekonomiska förutsättningar är, vilka strategiska val vi ska göra i samband med åtgärder och 
hur det planeras och arbetas in i kommunens investeringsbudget. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
fastighetsstrategin. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
beslutar även att nytt nämndmål för energibesparingar tas fram och bereds för 
beslut i utskottets sammanträde i augusti. 

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
beslutar att handlingarna ska kompletteras med komplett fastighetsförteckning. 

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

Tekniska utskottets beslut: 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
fastighetsstrategin. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
beslutar även att nytt nämndmål för energibesparingar tas fram och bereds för 
beslut i utskottets sammanträde i augusti. 

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott 
beslutar att handlingarna ska kompletteras med komplett fastighetsförteckning. 

______________________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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lig r 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 
Filip Tilja 
Fastighetschef 

 
 
 
              Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 
 
 
 
 

Fastighetsstrategi  

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta fastighetsstrategin.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår även att nya nämndmål för energibesparingar 
tas fram och bereds för beslut i utskottets sammanträde i augusti.  

Ärendet  

 

För att få en långsiktig strategi och plan för hur kommunens fastighetsbestånd ska 

utvecklas och underhållas behöver en fastighetsstrategi tas fram. Fastighetsstrategin ska 

ge vägledning och svar på hur fastighetsbeståndet kan utvecklas, underhållas och 

anpassas utifrån fastigheternas underhållsbehov och verksamheternas behov av 

tillkommande-, avgående- och anpassade ytor. Det behöver ske utifrån fastigheternas och 

verksamheternas ekonomi samt  inom ramen för kommunens totala ekonomi.  

 

Fastighetsstrategin ska ge bakgrund till och svar på vilken status fastigheterna har, vilka 

mål underhåll och reinvesteringar ska bidra till att uppnå, vilken kommunens ekonomiska 

förutsättningar är, vilka strategiska val vi ska göra i samband med åtgärder och hur det 

planeras och arbetas in i kommunens investeringsbudget. Utkast till fastighetsstrategi 

ligger som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
 
Fastighetsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser i sig själv, men den anger en 
inriktning för vilken total investeringsvolym kommunen kan ta på sig utifrån att 
övergripande ekonomiska mål och nyckeltal ska kunna hållas.  
 
Målsättning med fastighetsstrategin är att en strukturerad plan för reinvesteringar och 
underhåll ska leda till att kommunen hushåller med sina ekonomiska resurser på bästa 
sätt. Samtidigt är ambitionen att de reinvesteringar som genomförs ska leda till minskade 
drift och underhållskostnader där möjligheten till energibesparingar ska tas tillvara 
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samtidigt som den kan kompletteras med nyinvesteringar som kan sänka 
energiförbrukningen ytterligare.  
 
 
Bilagor 

1. Schematiskt bild av fastighetsstrategin 
2. Utkast uppställning underhållsplan 
3. Fastighetsstrategi 2020-04-28 

 
Delges 

 

 

Christina Lood                                                                       Filip TIlja 

Förvaltningschef                                                                   Fastighetschef 
 

 

  

 
  

 

 

 





Underhållsplan 2021-2040 OBS! Schematisk uppställning, ej slutlig plan *OBS: Om ett belopp ska flyttas till ett annat år - kopiera och klistra in beloppet i den nya cellen (klipp ej ut och klistra in). Ta sedan bort beloppet i den "gamla cellen"
Utkast till schematisk uppstälning utifrån:
- Byggnadsdelar
- Procentuell fördelning utifrån komponentavskrivningar
- Schablonbelopp utifrån nyproduktionskostnad 40 000 Basår 2020 

kr/m2 BTA- BTA 40 000 Uppräknat med byggkostadslindex

OBJEKT ÅR 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 3 033

Byggdel
Gruppandel 

[%]
Andel 

[%]
Livslängd 

[år]
BTA 

[Kr/m2]
1. Mark 5% 4% 20 1 600 2 220 800 1 556 800 8 512 000 1 996 800 2 006 400 1 764 800 1 764 800 7 174 400 2 825 600 2 387 200 3 238 400 96 532 800 2 161 600
Lekytor 1% 10 400 555 200 389 200 2 128 000 499 200 501 600 441 200 441 200 1 793 600 706 400 596 800 809 600 24 133 200 540 400
Ledningar i mark
Park/trädgård
Hårdgjorda ytor 
Uteförråd

2. Utvändigt Bygg 14%
Fasader 3% 30 1 200 1 665 600 1 167 600 6 384 000 1 497 600 1 504 800 1 323 600 1 323 600 5 380 800 2 119 200 1 790 400 2 428 800 72 399 600 1 621 200
Balkonger/skärmtak
Fönster utvändigt 2% 30 800 1 110 400 778 400 4 256 000 998 400 1 003 200 882 400 882 400 3 587 200 1 412 800 1 193 600 1 619 200 48 266 400 1 080 800
Dörrar/portar 3% 30 1 200 1 665 600 1 167 600 6 384 000 1 497 600 1 504 800 1 323 600 1 323 600 5 380 800 2 119 200 1 790 400 2 428 800 72 399 600 1 621 200
Tak utvändigt 3% 30 1 200 1 665 600 1 167 600 6 384 000 1 497 600 1 504 800 1 323 600 1 323 600 5 380 800 2 119 200 1 790 400 2 428 800 72 399 600 1 621 200
Grund 3% 30 1 200 1 665 600 1 167 600 6 384 000 1 497 600 1 504 800 1 323 600 1 323 600 5 380 800 2 119 200 1 790 400 2 428 800 72 399 600 1 621 200

3. Invändigt Bygg 15% 15% 25 6 000 8 328 000 5 838 000 31 920 000 7 488 000 7 524 000 6 618 000 6 618 000 26 904 000 10 596 000 8 952 000 12 144 000 361 998 000 8 106 000
Golv
Väggar
Tak invändigt
Fönster invändigt
Dörrar invändigt

4. VVS 16% 9% 30 3 600 4 996 800 3 502 800 19 152 000 4 492 800 4 514 400 3 970 800 3 970 800 16 142 400 6 357 600 5 371 200 7 286 400 217 198 800 4 863 600
Vatten och avlopp/fettavskiljare
Kyl- och värmepumpar
Värme
Ventilation 7% 25 2 800 3 886 400 2 724 400 14 896 000 3 494 400 3 511 200 3 088 400 3 088 400 12 555 200 4 944 800 4 177 600 5 667 200 168 932 400 3 782 800
Sanitet

5. Energisparåtgäder

6. El 7% 7% 30 2 800 3 886 400 2 724 400 14 896 000 3 494 400 3 511 200 3 088 400 3 088 400 12 555 200 4 944 800 4 177 600 5 667 200 168 932 400 3 782 800
Belysning
El-centraler
Jordfelsbrytare

7. Transporter 3% 3% 25 1 200 1 665 600 1 167 600 6 384 000 1 497 600 1 504 800 1 323 600 1 323 600 5 380 800 2 119 200 1 790 400 864 000 64 600 800 1 621 200
Hissar

8. Styr- och regler 2% 2% 15 800 1 110 400 778 400 4 256 000 998 400 1 003 200 882 400 882 400 3 587 200 1 412 800 1 193 600 576 000 43 067 200 1 080 800
Styrsystem
Övervakningssystem
Brandlarm
Inbrottslarm

9. Utrustning 10% 10% 4 000 5 552 000 3 892 000 21 280 000 4 992 000 5 016 000 4 412 000 4 412 000 17 936 000 7 064 000 5 968 000 2 880 000 215 336 000 5 404 000
Köksutrustning
Storköksutrustning
Soputrustning
Tvättutrustning

10. Stomme, innerväggar 28% 28% Evigt 11 200 15 545 600 10 897 600 59 584 000 13 977 600 14 044 800 12 353 600 12 353 600 50 220 800 19 779 200 16 710 400 22 668 800 675 729 600 15 131 200

Summa 100% 40 000 55 520 000 38 920 000 212 800 000 49 920 000 50 160 000 44 120 000 44 120 000 179 360 000 70 640 000 59 680 000 73 136 000 2 374 326 000 54 040 000
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Utkast till schematisk uppstälning utifrån:
- Byggnadsdelar
- Procentuell fördelning utifrån komponentavskrivningar
- Schablonbelopp utifrån nyproduktionskostnad 40 000 Basår 2020 

kr/m2 BTA- BTA 40 000 Uppräknat med byggkostadslindex

OBJEKT ÅR 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 3 033

Skogsängsskolan BTA 6 907
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 280 000 0

Rönninge Gymnasium BTA 5 743
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 720 000 0

Rönninge skola BTA 8 390
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 600 000 0

Säbyskolan BTA 8 366
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 640 000 0

Nytorpsskolan BTA 3 979
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 160 000 0

Rosenlundsskolan BTA 3 466
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 640 000 0

Bergsgårdsskolan BTA 1 103
DELSUMMA 0 0 0 0 0 44 120 000 0 0 0 0 0 0 0

Rönninge förskola BTA 1 043
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 720 000 0 0 0

Galaxen BTA 720
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 800 000 0 0

Gammelgården BTA 319
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 760 000

Jägargården BTA 624
DELSUMMA 0 0 0 24 960 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myran BTA 183
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7320000

Vilhelmsdal fsk BTA 252
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10080000

Nytorpsgården BTA 377
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 080 000 0

Sjöstugan BTA 219
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 760 000

Skogsängsgården BTA 973
DELSUMMA 0 38 920 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Snickargården BTA 193
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 720 000

Solgården BTA 185
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 000



Underhållsplan 2021-2040 OBS! Schematisk uppställning, ej slutlig plan *OBS: Om ett belopp ska flyttas till ett annat år - kopiera och klistra in beloppet i den nya cellen (klipp ej ut och klistra in). Ta sedan bort beloppet i den "gamla cellen"
Utkast till schematisk uppstälning utifrån:
- Byggnadsdelar
- Procentuell fördelning utifrån komponentavskrivningar
- Schablonbelopp utifrån nyproduktionskostnad 40 000 Basår 2020 

kr/m2 BTA- BTA 40 000 Uppräknat med byggkostadslindex

OBJEKT ÅR 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 3 033
Sysslagården BTA 1254

DELSUMMA 0 0 0 0 50 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Toredalsgården BTA 628
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 44 120 000 0 0 0 0 0 0

Ängstäppan BTA 449
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 960 000 0 0 0

Almgården/solgläntan BTA 577
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 080 000 0

Timmermansgården BTA 624
DELSUMMA 0 0 0 24 960 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prästgården BTA 482
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 280 000 0

Körsbärsgården BTA 184
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 360 000 0

Säbyhemmet BTA 4110
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 400 000 0

Salarps äldreboende BTA 4484
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 179 360 000 0 0 0 0 0

Skönviksgården BTA 1388
DELSUMMA 55 520 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salems ishall BTA 3359
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 360 000 0

Skogsängshallen BTA 2406
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 240 000 0

Berga sporthall BTA 1224
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 960 000 0

Nytorpshallen BTA 896
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 840 000 0

Säby sim- och sporthall BTA 5320
DELSUMMA 0 0 212 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kommunhuset BTA 4592
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 680 000 0

Murgrönan BTA 1766
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 70 640 000 0 0 0 0

Villa skönvik BTA 386
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 440 000 0

Ungdomens hus BTA 624



Underhållsplan 2021-2040 OBS! Schematisk uppställning, ej slutlig plan *OBS: Om ett belopp ska flyttas till ett annat år - kopiera och klistra in beloppet i den nya cellen (klipp ej ut och klistra in). Ta sedan bort beloppet i den "gamla cellen"
Utkast till schematisk uppstälning utifrån:
- Byggnadsdelar
- Procentuell fördelning utifrån komponentavskrivningar
- Schablonbelopp utifrån nyproduktionskostnad 40 000 Basår 2020 

kr/m2 BTA- BTA 40 000 Uppräknat med byggkostadslindex

OBJEKT ÅR 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 3 033
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 960 000 0

Rototest BTA 1144
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 760 000 0

Föreningsgården BTA 644
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 760 000 0

Möllebadet BTA 97
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 880 000 0

AME-huset BTA 1840
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 600 000 0

Ersboda BTA 210
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 400 000 0

Salarp 2 BTA 330
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 200 000 0

Förrådet BTA 1282
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 228 800 0 0

Kapellet BTA 22
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844 800 0 0

Vattentornet BTA
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salemsvallen BTA
DELSUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 Kommunstyrelsen 

KS § 57 KS/2020:69 - 026 

Likabehandlingspolicy och plan för Salems kommun 

Salems kommun har för närvarande ingen policy för likabehandling och mångfald varför 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram detta förslag till beslut. Syftet med 
likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens förhållningssätt inom 
området och att bedriva ett målinriktat arbete. Salems kommun strävar efter att i enlighet 
med sin definition av likabehandling och mångfald skapa en attraktiv och mångfacetterad 
arbetsplats som har förmåga att se individens behov. Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) 
ska arbetsgivare med mer än 25 anställda upprätta en plan för för sitt jämställdhetsarbete 
vart tredje år samt en lönekartläggning varje år. 

Lagen innehåller också, förutom förbud mot könsdiskriminering, regler om förbud mot 
diskriminering pga etniskt ursprung, religion/trosinriktning, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck samt funktionshinder. 

Likabehandlingsplanen är framtagen och utformad i en partsgemensam arbetsgrupp utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder i arbetslivet. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 
9 januari 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Likabehandlingspolicy för Salems kommun.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsens beslut för egen del 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Likabehandlingsplan 2020-2022 med bilagd
resultatrapport från den lönekartläggning som genomfördes under hösten 2019.
Planen ersätter tidigare Likabehandlingsplan för 2016-2018.

Yrkanden 

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att 
enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med det.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Likabehandlingspolicy för Salems kommun.
Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Likabehandlingsplan 2020-2022 med bilagd

resultatrapport från den lönekartläggning som genomfördes under hösten 2019.
Planen ersätter tidigare Likabehandlingsplan för 2016-2018.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 

______________________ 

Beslutsexpediering 

HR 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Ulf Haraldsson 
HR-chef 

Kommunstyrelsen 

Likabehandlingspolicy och plan år 2020-2022 för Salems 
kommun  

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Likabehandlingspolicy 

för Salems kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Likabehandlingsplan 2020-2022 med bilagd

resultatrapport från den lönekartläggning som genomfördes under hösten 2019.
Planen ersätter tidigare Likabehandlingsplan för 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet 
Salems kommun har för närvarande ingen policy för likabehandling och mångfald varför 
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram detta förslag till beslut. Syftet med 
likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens förhållningssätt 
inom området och att bedriva ett målinriktat arbete. Salems kommun strävar efter att i 
enlighet med sin definition av likabehandling och mångfald skapa en attraktiv och 
mångfacetterad arbetsplats som har förmåga att se individens behov.  

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska arbetsgivare med mer än 25 anställda 
upprätta en plan för för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år samt en lönekartläggning 
varje år. 

Lagen innehåller också, förutom förbud mot könsdiskriminering, regler om förbud mot 
diskriminering pga etniskt ursprung, religion/trosinriktning, ålder, könsöverskridande 
identitet eller uttryck samt funktionshinder. 
Likabehandlingsplanen är framtagen och utformad i en partsgemensam arbetsgrupp 
utifrån samtliga diskrimineringsgrunder i arbetslivet.  

Den aktuella lönekartläggningen visade inte på några osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män varför det saknas motiv för en handlingsplan för åtgärder under 
kommande  treårsperiod. En rapport från lönekartläggningen bifogas 
likabehandlingsplanen. 
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Ärendet 
Syftet med likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt inom området och att bedriva ett målinriktat arbete.  

Salems kommun som arbetsplats ska vara fri från diskriminering och ge lika rättigheter 
och möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. En 
förutsättning för en god arbetsmiljö är att alla känner sig inkluderade i 
arbetsgemenskapen. Arbetsmiljön ska genomsyras av respekten för medarbetares 
olikheter för att på så sätt ta tillvara på allas kompetens. Kommunens chefer och 
medarbetare har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsplats fri från 
diskriminering.  

Salems kommun strävar efter att i enlighet med sin definition av likabehandling och 
mångfald skapa en attraktiv och mångfacetterad arbetsplats som har förmåga att se 
individens behov.  

Likabehandlingsplanen grundas på en kartläggning, genomförd via enkät,  till alla 
anställda. Detta gjordes under våren 2019. Frågorna utgick från diskrimineringslagens 
olika delområden beträffande arbetslivet och syftade till att fånga medarbetarnas 
uppfattning gällande likabehandlingssituationen i kommunens olika verksamheter.  
Svarsresultatet har analyserats av en partsammansatt grupp bestående av HR samt 
fackliga företrädare från den centrala samverkansgruppen (Cesam).  
Arbetsgruppen har tagit del av svaren fråga för fråga, delområde för delområde och i 
samband med detta dragit slutsatser av svaren, satt mål för delområden och utvecklat 
strategin för att nå dessa mål. 

Det övergripande resultatet av kartläggningen visar att medarbetarna upplever 
likabehandlingssituationen i kommunen som god. 

Utifrån vad som framkom i undersökningen har kommunen i samverkan med de fackliga 
organisationerna identifierat följande utvecklingsområden: 

Förvärvsarbete och föräldraskap 

Jämställdhetsanalys av löner 

Trakasserier 

Kompetensutveckling genom intern rörlighet och 
extern rekrytering 

En lönekartläggning, inledd med en förnyad arbetsvärdering av samtliga yrken inom 
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kommunen, genomfördes under hösten 2019. 
Resultatet visade inte på några löneskillnader mellan kvinnor och män eller mellan mans- 
eller kvinnodominerade likvärdiga grupper som inte kunde förklaras med könsneutrala 
argument.  
Rapporten från lönekartläggningen innehåller därför ingen handlingsplan över åtgärder 
som vid annorlunda resultat skulle behövts för att korrigera löneskillnader under 
kommande treårsperiod. 

 Ulf Haraldsson 
 HR-chef 

Bilagor 
Likabehandlingspolicy 
Likabehandlingsplan 2020-2022 
Lönekartläggning Salems kommun - 2019 års löner 
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Syfte 

Syftet med likabehandlingspolicyn är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens förhållningssätt 
inom området och att bedriva ett målinriktat arbete. Likabehandlingsplanen är framtagen och 
utformad utifrån bestämmelser och anvisningar i lagen mot diskriminering i arbetslivet, SFS 2008:567 
kompletterad med tillägg t.o.m. SFS 2016:828, 3 kap. §§ 1-7. 

Kommunens förhållningssätt 

Salems kommun som arbetsplats ska vara fri från diskriminering och ge lika rättigheter och 
möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. En förutsättning för en god 
arbetsmiljö är att alla känner sig inkluderade i arbetsgemenskapen. Arbetsmiljön ska genomsyras av 
respekten för medarbetares olikheter för att på så sätt ta tillvara på allas kompetens. Kommunens 
chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att verka för en arbetsplats fri från 
diskriminering. 

Likabehandlingspolicy 

Målsättningen med likabehandlingsarbetet är att det ska leda till positiva attityder till mångfald och 
likabehandling som utvecklar arbetsplatser där alla är välkomna. 

Kommunens definition av begreppet likabehandling: “Likabehandling innebär inte att alla behandlas 
lika utan att var och en behandlas efter sina egna förutsättningar.”  

Kommunens definition av begreppet mångfald: “Mångfald är en styrka som består av olikheter i 
egenskaper, kompetens, erfarenheter och livssyn.” 

Salems kommun strävar efter att i enlighet med sin definition av likabehandling och mångfald skapa 
en attraktiv och mångfacetterad arbetsplats som har förmåga att se individens behov.  

Organisation och ansvarsområden 

Ledningens ansvar 

HR-chefen har ansvaret för att ta fram likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan och ansvarar 
för att följa upp att åtgärderna i handlingsprogrammet genomförs. Detta görs i samråd med fackliga 
representanter i Centrala Samverkansgruppen (Cesam). 

Chefens ansvar 

Chefen har ett arbetsgivaransvar att främja mångfald och likabehandling - en arbetsplats fri från 
diskriminering - inom sitt verksamhetsområde. Detta arbete görs tillsammans med medarbetare 
utifrån arbetet med aktiva åtgärder. Chefen har ett stort ansvar och också en möjlighet att påverka 
och forma den atmosfär som ska gälla på arbetsplatsen. 

Medarbetarens ansvar 

Medarbetaren ska bidra i arbetet med att främja mångfald och likabehandling - en arbetsplats fri från 
diskriminering. En medarbetare som uppmärksammar tecken på att en kollega utsätts för 
trakasserier, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling, ska informera sin närmaste 
chef, HR-enheten eller HR-chefen alternativt kontakta sin fackliga organisation som ska hjälpa till att 
uppmärksamma detta. 
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HR-enhetens ansvar 

HR-enheten ansvarar för att bevaka att likabehandlingspolicy och likabehandlingsplanen efterlevs när 
det gäller t ex rekrytering och kompetensutveckling. Enheten ansvarar också för att ge ett aktivt stöd 
till chefer i arbetet med att främja mångfald och likabehandling och för att Likabehandlingsplanen 
följs upp. 

Samverkan 

Arbetsgivaren och de fackliga representanterna samverkar kring likabehandlingsarbetet.  

Kommunikation 

Likabehandlingspolicyn och planen ska göras känd för samtliga medarbetare.  
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Likabehandlingsplan för 
Salems kommun 

2020-2022  1

1 Antagen av kommunstyrelsen den xxxxx xx 20xx § xx 
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Mål och strategier för perioden 2020-2022 

Under våren 2019 genomförde Planen AB på uppdrag av kommunen en medarbetarundersökning 
med frågor kring förutsättningarna för likabehandling i Salems kommun. Denna undersökning ligger 
som grund för de strategier och åtgärder nedan som utgör kommunens likabehandlingsplan. Utifrån 
vad som framkom i undersökningen har kommunen i samverkan med de fackliga organisationerna 
identifierat följande utvecklingsområden: 

Förvärvsarbete och föräldraskap 

Strategi/Åtgärder 
Tydliggöra föräldraledigas rättigheter och behov via rutinbeskrivning kring 
föräldraledighet 

Mål 
Rutinerna ska vara väl kända och implementeras i verksamheten under de närmaste 2 åren 

Ansvarig: HR-chefen 

Jämställdhetsanalys av löner 

Strategi/Åtgärder 
Kommunicera genomförd lönekartläggning på lämpligt sätt så att utfallet blir tydligt för alla berörda. 

Mål 
Kommunikation av lönekartläggningen ska vara genomförd respektive år. 

Ansvarig: HR-chefen. 

Trakasserier 

Strategi/Åtgärder 
Ta fram diskussionsmaterial ang. trakasserier/sexuella trakasserier som processas under APT 
tillsammans med aktiva åtgärder 

Mål 
Att ingen, vid en undersökning, uppger att de varit utsatta för mobbning eller 
trakasserier av någon form. 

Ansvarig: HR-chefen 

Kompetensutveckling genom intern rörlighet och 
extern rekrytering 

Strategi/Åtgärder 
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Inför 2020 kommer en ny mall för medarbetarsamtal tas fram av HR som blir tydligare i förhållande 
till bl.a. kompetensutveckling. 

Mål 
Alla medarbetare ska utifrån sitt medarbetarsamtal uppfatta att de har en individuell 
kompetensutvecklingsplan. 

Ansvarig: HR-chefen 

Ovanstående åtgärder kommer att genomföras successivt under planperioden i samarbete med 
kommunens chefer. 

________________________________________________________________________ 

Bilaga till Likabehandlingsplanen 

Undersökning 
Underlag för mål i likabehandlingsplanen har arbetats fram enligt följande metod: 
Initialt har kommunens medarbetare beretts möjlighet att svara på 89 frågeställningar som har 
påverkan på förutsättningarna för Likabehandling i verksamheten. Detta har gjorts i samarbete med 
Planen AB. 

Frågorna har besvarats under fullständig anonymitet. 
Svarsalternativen har omfattat en femgradig skala från ”Inte alls” till ”I mycket stor utsträckning”. 
Svaren har, i samband med sammanställning, konverterats till sifferbegrepp från 1-5 där det omdöme 
som är mest positivt för situationen erhållit poängen 5 medan det omdöme som är minst positivt har 
erhållit poängen 1.  
På sådant sätt har varje medarbetares svar konverterats från 1-5 där betyget 3 motsvarar 
svarsomdömet ”I ganska stor utsträckning”. 

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har beretts möjlighet att svara. Av dessa har 501 besvarat 
frågorna. 

Frågorna har omfattat åtta delområden och i dessa berörs samtliga diskrimineringsgrunder som de 
beskrivs i SFS 2008:567 och SFS 2016:828.  

Jämställdhetsperspektiv 

1 Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv 

Delområdet är uppdelat i underområdena ”Den praktiska/ organisatoriska arbetsmiljön”, ”Den 
fysiska arbetsmiljön” och ”Den psykosociala arbetsmiljön”. 

2 Förvärvsarbete och föräldraskap 

3 Sexuella trakasserier 

4 Kompetensutveckling genom intern rörlighet och extern 
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rekrytering 

5 Jämställdhetsanalys av löner 
Delområdet omfattar ej lönekartläggning vilken genomförs och redovisas separat 

Mångfaldsperspektiv 

De följande tre delområdena rör huvudsakligen övriga diskrimineringsgrunder förutom kön, d.v.s. 
etniskt ursprung, religion/trosinriktning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt 
funktionshinder (funktionsnedsättning/funktionsvariationer). 

6 Arbetsförhållanden 

7 Trakasserier 

8 Rekrytering 

De resultat som erhållits i samband med att medarbetarna besvarat frågorna, har sedan presenterats 
för en grupp bestående av representanter för arbetsgivare och arbetstagare.  

Dessa har tagit del av svaren fråga för fråga, delområde för delområde och i samband med detta 
dragit slutsatser av svaren, satt mål för delområdet och diskuterat möjliga åtgärder för att nå dessa 
mål. 

Målsättningar och åtgärder har utformats så att de ska stärka likabehandlingsarbetet och skapa 
möjligheter och grogrund för ständig förbättring.  

1. Arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv

1.1 Den praktiska/organisatoriska arbetsmiljön 

Medarbetarnas svar: 

Man upplever att arbetsverktyg, dvs. kontorsutrustning etc., är väl anpassade att användas av både 
kvinnor och män. Såväl kvinnor som män, framför allt kvinnorna, menar att de har små möjligheter 
att påverka sina arbetstider. Kvinnor och män upplever tydlig stress. Männen tror i något högre grad 
än kvinnorna att kvinnor och män har lika stor chans att välja arbetsuppgifter som kan medföra högre 
lön samt att göra karriär i verksamheten. Kvinnor och män känner i hög grad ansvar för sitt arbete 
och menar att deras arbetsuppgifter är tämligen varierande. 

Arbetsgruppens slutsats: 

Arbetsgruppen konstaterar att skillnaderna är ganska måttliga mellan svaren från kvinnor och män. 

1.2 Den fysiska arbetsmiljön 

Medarbetarnas svar: 
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Kvinnor och män är överens i de flesta frågor om den fysiska arbetsmiljön. Kvinnorna menar dock att 
det finns liten möjlighet till subventionerad friskvård. 

Arbetsgruppens slutsats: 

Arbetsgruppen konstaterar att den fysiska arbetsmiljön enligt enkätundersökningen upplevs som 
tämligen god. Kvinnorna upplever sig dock ha dålig tillgång till subventionerad friskvård. 
Arbetsgruppen konstaterar att alla anställda har samma rätt till denna friskvård men att svaren kan 
bero på den upplevda möjligheten att utnyttja friskvården. 

1.3 Den psykosociala arbetsmiljön 

Medarbetarnas svar: 

Kvinnor och män trivs på sin arbetsplats och upplever sig bli väl bemött av sina arbetskamrater och 
av ledningen. Huvuddelen av de svarande tror att de skulle få stöd av sin närmaste chef i fall de skulle 
må psykiskt dåligt på arbetet.Flera uppger dock att de ibland stannar hemma, sjukskriver sig eller tar 
ledigt för att de inte trivs på sitt jobb. 

Arbetsgruppens slutsats: 

Man trivs väl på sin arbetsplats och med sina arbetskamrater. Svaren på dessa frågor var vid förra 
undersökningen mycket positiva. I denna undersökning är de fortfarande lika positiva. 
Några uppger dock att de ibland stannar hemma, sjukskriver sig eller tar ledigt för att de inte trivs på 
jobbet. Detta gäller såväl kvinnor som män i något så när proportion till könsfördelningen bland de 
anställda inom kommunen. 

Mål  

Inget separat mål sätts för delområdet. 

Uppföljning av tidigare mål  

Inget mål sattes för delområdet 2016 då svaren då bedömdes vara tillfredsställande ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

2. Förvärvsarbete och föräldraskap

Medarbetarnas svar: 

Såväl pappa- som mammaledighet uppges uppmuntras av såväl arbetsgivare som 
arbetstagarorganisationer och medarbetare. Kvinnorna upplever genomgående denna uppmuntran 
tydligare än männen  
De som är eller har varit föräldralediga de senaste fem åren uppger att de i ganska liten utsträckning 
haft kontakt med arbetsplatsen under föräldraledigheten. ”Social kontakt med arbetskamrater” 
uppges som den vanligaste kontakten. 
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Män och kvinnor upplever att arbetsgivaren underlättat för dem att ta föräldraledigt i önskad 
utsträckning. Kvinnorna upplever i högre grad än männen att möten på arbetsplatsen inte 
nödvändigtvis förläggs på sådana tider som gör det lätt att ta ansvar för barn.  

Arbetsgruppens slutsats: 

Arbetsgruppen uppfattar att svaren är i huvudsak jämna mellan kvinnor och män. Män och kvinnor 
upplever att arbetsgivaren underlättat för dem att ta föräldraledigt i önskad omfattning och upplever 
en god attityd till föräldraledighet från arbetsgivare, arbetskamrater och arbetstagarorganisationer. 
De rutiner som finns idag runt föräldraledighet är bra, men borde gå att förbättra ytterligare.  

Strategi/Åtgärder 

Tydliggöra föräldraledigas rättigheter och behov via rutinbeskrivning kring 
föräldraledighet 

Mål 

Rutinerna implementeras i verksamheten under de närmaste 2 åren 

Ansvarig: HR-chefen 

3. Sexuella trakasserier

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och vidta åtgärder om och 
när kränkande särbehandling förekommer. Sexuella trakasserier handlar om den enskilde 
medarbetarens uppfattning av situationen.  

Medarbetarnas svar: 

Relativt många uppger att det förekommer en sexistisk eller kränkande jargong om såväl män som 
kvinnor. De flesta uppger att det förekommer ”I liten utsträckning”.  
Osynliggörande av kvinnor, men även män, vid möten uppges förekomma.  

Tafsande eller annan ovälkommen beröring samt ovälkomna förslag på sexuellt umgänge 
förekommer också. Man uppger att det vanligast förekommer i det dagliga arbetet samt i kontakt 
med kunder/leverantörer/brukare. 

Arbetsgivarens policy mot sexuella trakasserier är ganska väl känd. Färre uppger dock att de känner 
till arbetsgivarens handlingsplan för att hantera sexuella trakasserier. Fler känner dock till vem på 
arbetsplatsen de kan vända sig till om de blir utsatta.  

Arbetsgruppens slutsats: 

Av enkätsvaren kan man konstatera att förekomsten av tafsande, beröring eller ovälkomna förslag är 
tydlig.  

Det ska råda ”nolltolerans” när det gäller alla former av sexuella trakasserier.  
Kännedomen om policy och handlingsplan vid sexuella trakasserier behöver förbättras. 
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Strategi/Åtgärder 

Ta fram diskussionsmaterial ang. trakasserier/sexuella trakasserier som processas under APT 

tillsammans med aktiva åtgärder. 

Mål 

Att ingen, vid en undersökning, uppger att de varit utsatta för sexuella 
trakasserier  

Uppföljning av tidigare mål 

Fler medarbetare skall känna till policy och handlingsplan vid nästkommande undersökning. 

Målet är nått. 

4. Kompetensutveckling genom intern rörlighet och
extern rekrytering

Samtliga medarbetare ska ha utvecklingssamtal varje år och en individuell kompetensutvecklingsplan 
ska tas fram i samverkan med respektive chef. 

Medarbetarnas svar: 

Vare sig kvinnor eller män upplever att man i någon större utsträckning haft samtal med sin chef om 
kompetensutveckling eller möjlig karriärutveckling under det senaste året. 

Kvinnor och män menar att de ”i ganska stor utsträckning” önskar kompetensutveckling för att på 
sikt kunna utföra mer avancerade arbetsuppgifter samt att deras arbetsgivare ”i ganska stor 
utsträckning” tar tillvara på deras kompetens och möjligheter till utveckling på ett bra sätt.  

Rekryteringssituationen upplevs fungera tämligen bra ur ett könsperspektiv. Få uppger att det 
förekommit frågor, tester eller krav vid rekryteringen som skulle kunna missgynna kvinnor eller män. 
De som menar att sådana frågor, tester eller krav förekommer är, framför allt kvinnor inom 
Socialförvaltningen och män bland övriga förvaltningar. 

Inte särskilt många uppger att de känner till om arbetsgivaren ansträngt sig för att uppmuntra och 
möjliggöra anställning av underrepresenterat kön.  

Arbetsgruppens slutsats: 

Förekomsten av medarbetarsamtal som uppfattas som samtal om kompetensutveckling eller möjlig 
karriärutveckling ligger på en för låg nivå. 
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Det finns de som anställts senaste året som uppger att det förekommit frågor, tester eller krav som 
skulle kunna missgynna kvinnor eller män. De som uppger detta är bl.a. kvinnor som anställts inom 
”soc” samt män som anställts vid ”övriga förvaltningar”. 
 
Strategi/Åtgärder 
 
Under 2019 kommer en ny mall för medarbetarsamtal tas fram av HR som blir tydligare i förhållande 
till bl.a. kompetensutveckling 
 
Mål 
Alla medarbetare ska utifrån sitt medarbetarsamtal uppfatta att de har en 
kompetensutvecklingsplan. 
 
Ansvarig: HR-chefen 

 
5. Jämställdhetsanalys av löner 
 
I Salems kommun ska ingen kvinna eller man uppfatta att man lönediskrimineras på grund av sitt kön. 
Lönen ska sättas utifrån kompetens och prestation i enlighet med kommunens lönepolitik. 
 
Medarbetarnas svar: 
 
Männen upplever i högre grad än kvinnorna att lika lön för lika och likvärdigt arbete gäller samt att 
löneförmåner inte är orättvist fördelade mellan kvinnor och män. 
 
Kvinnor och män delar upplevelsen om att villighet att jobba övertid inte premieras i bedömningen 
av prestation vid löneförhandlingar. 
 
Kvinnor och män uppger att man i ganska stor utsträckning känner till vilka kriterier arbetsgivaren 
tillämpar vid lönesättning. Man upplever i något lägre utsträckning att man kan påverka sin lön 
genom utbildning och kompetensutveckling.  
 
Ganska många (ett 30-tal) av de som svarat uppger att de ”i liten utsträckning” till  
”i mycket stor utsträckning” undvikit att vara föräldralediga på grund av uttalat eller outtalat hot om 
sämre löneutveckling. Flertalet av de som uppgett detta är kvinnor. 
 
Arbetsgruppens slutsats: 
 
Kvinnorna tror i lägre grad än männen att lika lön för lika och likvärdigt arbete samt rättvisa vid 
löneförmåner råder. Ganska många uppger att de undvikit att vara föräldralediga p.g.a. uttalat eller 
outtalat hot om sämre löneutveckling. De flesta uppger dock att så skett ”i liten utsträckning” 
 
Strategi/Åtgärder 
 
Kommunicera genomförd lönekartläggning på lämpligt sätt så att utfallet blir tydligt för alla berörda. 
Mål 
 
Kommunikation genomförd 
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Ansvarig: HR-chefen. 

6. Arbetsförhållanden

Arbetsförhållandena hos Salems Kommun ska vara sådana, att alla ska ha samma möjligheter till 
utveckling och att ingen ska uppleva att de särbehandlas negativt i något som helst avseende på 
grund av etnisk härkomst, trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder(funktionsnedsättning), ålder eller könsöverskridande identitet/uttryck. 

Medarbetarnas svar: 

Medarbetarna uppger att det i ganska stor utsträckning är möjligt för alla (se definition ovan) att 
utvecklas i arbetet.  
De kategorier man tror har minst möjlighet att utvecklas är män och kvinnor med annan etnisk 
bakgrund än svensk, män och kvinnor med funktionshinder (funktionsnedsättning), samt män och 
kvinnor med könsöverskridande identitet/uttryck. 

På frågan om vilka åldersgrupper man tror har minst möjlighet att utvecklas i arbetet ligger 
åldersgrupperna 50-60 år samt, framför allt, över 60 år väldigt högt. 
Kvinnor och män uppger att instruktioner och andra viktiga handlingar som hör till arbetet i liten till 
ganska stor utsträckning är utformade så att de är lätta att läsa och förstå om t.ex. läsarens 
modersmål inte är svenska. 
Kvinnor och män är överens om att mångfald inom alla arbetsgrupper på arbetsplatsen är ganska 
viktigt.  

Arbetsgruppens slutsats: 

Arbetsgruppen uppfattar det som om medarbetarna menar att flera grupper har svårt att utvecklas i 
arbetet; Etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt funktionshinder 
(funktionsnedsättning/funktionsvariation) är de som identifieras som särskilt utsatta. 

Mål - Strategi/Åtgärder 

Inget separat mål sätts för delområdet. 

7. Trakasserier

Att arbeta i Salems Kommun ska innebära att man aldrig utsätts för trakasserier i någon form. 

Medarbetarnas svar: 

Medarbetarna upplever inte att det talas nedsättande om människor p.g.a. hudfärg, religion eller 
sexuell läggning. Inte heller upplever man att människor ”stängs ute” i samband med luncher eller 
fikaraster på dessa grunder. Man upplever dessutom inte att det förekommer bilder eller annat av 
diskriminerande karaktär. Kunskapen om Salems Kommuns handlingsplan vid kränkande 
särbehandling är ganska låg. Fler tycks dock känna till eller förstå, vem man ska vända sig till om man 
upplever sig diskriminerad. 

Arbetsgruppens slutsats: 
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Enkäten visar att miljön på Salems Kommun tycks vara tämligen fri från vanemässiga jargonger och 
handlingssätt som kan uppfattas som kränkande. 
Det är viktigt att handlingsplanen vid kränkande behandling blir bättre känd. 

Strategi/Åtgärder 

Ta fram diskussionsmaterial ang. trakasserier/sexuella trakasserier som processas under APT 
tillsammans med aktiva åtgärder 

Mål 

Att ingen, vid en undersökning, uppger att de varit utsatta för trakasserier eller mobbning. 

Uppföljning av tidigare mål 

Fler medarbetare skall känna till policy och handlingsplan vid en uppföljande 
undersökning 

Målet är nått. 

8. Rekrytering

För att åstadkomma en tydlig, likabehandlande och ickediskriminerande mångfaldsprocess i Salems 
Kommun är rekryteringsprocessen ett viktigt instrument. Därför ska all rekrytering göras enligt 
metoden “kompetensbaserad rekrytering” som både säkerställer en icke diskriminerande rekrytering 
samt att kommunen rekryterar de bästa kandidaterna.  

Medarbetarnas svar: 

Medarbetarna uppger att det i vissa fall kan ha funnits krav, tester eller annat i 
rekryteringsförfarandet som uppfattats så att de kunnat missgynna en person med viss etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
Man tycker att det är viktigt med en jämn åldersfördelning i varje yrkesgrupp på 
arbetsplatsen, och en del påpekar att de yngsta åldersgrupperna samt åldersgruppen över 60 år är 
underrepresenterad. Kvinnor och män upplever att mångfald gynnar verksamheten rent allmänt men 
också ur ett affärs-/verksamhetsutvecklande perspektiv. 

Arbetsgruppens slutsats: 

Den samlade bilden är att rekryteringsprocessen fungerar ganska väl ur ett mångfaldsperspektiv.  
Det finns dock de som uppfattar att krav eller tester skulle ha missgynnat vissa. 
Arbetsgruppen drar slutsatsen att rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv är en viktig strategi för att 
stärka bilden av kommunen som en kommun där mångfalden är nyckeln till framgång.  
Det är också vad medarbetarna säger. De tycker att det är ganska viktigt med mångfald i varje 
yrkesgrupp.  

Mål  
Inget specifikt mål sätts för delområdet 



Lönekartläggning 
SALEMS KOMMUN 

2019-års löner 

1



Innehållsförteckning 

Lönekartläggning enligt Diskrimineringslagen 3 

Projektorganisation 3 

Granskning av lönepolitiken 3 

Är arbetsgivarens lönepolitik könsneutral? 4 

Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter 4 

Lika arbete 4 

Likvärdigt arbete 5 

Analys av löneskillnader 5 

Generell analys av gruppernas sammansättning och lönenivåer 5 

Resultat av analys - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 6 

Resultat av analys - löneskillnader mellan likvärdiga grupper 6 

Handlingsplan 7 

Slutsats av lönekartläggningen och analysen 7 

Bilagor 
Bilaga 1, flik 1 - Nyckeltal 

Bilaga 1, flik 3 - Analys, Lika arbete 

Bilaga 1, flik 4 - Analys, Likvärdiga arbeten 

2



Lönekartläggning enligt Diskrimineringslagen 
Följande dokument utgör den årliga kartläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och             

män som går under begreppet lönekartläggning, vilket regleras i diskrimineringslagen 3 kapitlet §§ 8,              

9 och 10. Lönekartläggningens syfte är att kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns               

mellan kvinnor och män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra               

sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön. Om arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna              

som sakliga måste dessa skillnader justeras enligt lagtexten. 

Kommunens arbete med lönekartläggningen har varit indelat i följande fyra steg. 

1. Granskning av lönepolitiken : Granskning av skrivningar och kommunens tillämpning av avtal,          

policys och praxis som reglerar lönesättning och andra anställningsvillkor som gäller i           

kommunen.

2. Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter: Kartläggning av medarbetarnas      

arbetsuppgifter för att få fram vilka medarbetare som utför arbeten som är att betrakta som              

lika respektive vilkas arbetsuppgifter som är att betrakta som likvärdiga och således ska            

jämföras lönemässigt i analysen.

3. Analys av löneskillnader: Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför           

arbetsuppgifter som är att betrakta som lika samt mellan kvinnodominerade grupper av           

medarbetare och grupper av medarbetare som inte är eller brukar vara kvinnodominerade           

som är betraktade som likvärdiga.

4. Upprättande av handlingsplan: Upprättande av handlingsplan för jämställda löner där         

resultatet av lönekartläggningen och analysen redovisas. I handlingsplanen redovisas vidare         

de åtgärder som behöver vidtas för att korrigera eventuella osakliga löneskillnader

Projektorganisation 
Den arbetsvärdering som legat till grund för lönekartläggningen är densamma som genomfördes till             

2015-års lönekartläggning. De fackliga organisationerna var då inbjudna att delta i           

arbetsvärderingsmetoden. En fil med dagens löner har importerats i Sysarbs          

lönekartläggningsverktyg, ett system som även användes vid tidigare lönekartläggningar.         

Arbetsvärderingarna som gjordes 2015 finns kvar i verktyget och har använts sedan dess. 

Granskning av lönepolitiken 
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivarens bestämmelser och praxis som styr och påverkar           

lönesättningen analyseras utifrån ett könsperspektiv. Är lönepolitiken könsneutral? Lönesätts         

kvinnor och män på samma grund? Nedan följer analys av kommunens bestämmelser för             

lönesättning utifrån lönepolicyn samt de av centrala parter kollektivavtalade löneavtalen. 
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Är arbetsgivarens lönepolitik könsneutral? 
Enligt första paragrafen i löneavtalet till HÖK16 står det att “Lönebildning och lönesättning ska bidra               

till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av             

verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och           

differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och             

behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren”. 

Kommunens lönepolicy uttrycker samma värdering som avtalet - lönesystemet är ett system för             

individuell och differentierad lönesättning. Lönedifferentiering hänvisar till att olika arbetsuppgifter          

lönesätts i förhållande till varandra. Medarbetare som utför arbetsuppgifter som ställer stora krav på              

medarbetaren får en högre utgångspunkt lönemässigt inför bedömningen av den individuella delen            

av lönesättning, medarbetarens prestation, än den som har arbetsuppgifter som ställer mindre krav             

på medarbetaren. 

Lönevillkoren i kommunen påverkas också av det som löneavtalet benämner ”förutsättningar för att             

rekrytera och behålla personal”, det vill säga rådande läge på arbetsmarknaden. Vissa yrken är              

svårrekryterade vilket höjer lönenivån för de medarbetarna, medan andra är väldigt lättrekryterade            

vilket också påverkar lönenivåerna. Att lönesätta ur ett marknadsperspektiv kan anses vara            

godtyckligt och som en otillräcklig förklaring till löneskillnader mellan kvinnor och män. Ur             

arbetsgivarens synvinkel måste dock hänsyn tas till marknadslöneläget för att överhuvudtaget kunna            

behålla eller rekrytera vissa medarbetare eller till och med hela grupper av medarbetare. 

Lönepolitiken bedöms som könsneutral. 

Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter 

Kommunen har en differentierad lönesättning och det innebär således att olika arbetsuppgifter            

lönesätts i förhållande till varandra. Lönesättningen differentieras beroende på vilka arbetsuppgifter           

som utförs. Medarbetare med svåra arbetsuppgifter bör ha en högre lön än medarbetare med              

lättare arbetsuppgifter. Om så inte är fallet ska en saklig förklaring finnas till varför det skiljer i lön.                  

Det finns ytterligare faktorer som har påverkan på lönesättningen, däribland medarbetarens           

prestation. 

Lika arbete 
För att kunna urskilja vilken del av lönen som är individuell (prestation) och vilken som är                

differentierad (beror på arbetsuppgifter) börjar lönekartläggningsarbetet med att gruppera samman          

de medarbetare som anses utföra lika arbetsuppgifter. Genom denna åtgärd förklarar inte            

arbetsuppgiften varför det skiljer i lön mellan olika medarbetare inom en och samma gruppering              

eftersom deras arbetsuppgifter är lika. Eventuella löneskillnader måste således ha sin grund i andra              

faktorer. 

Kommunens månadsavlönade medarbetare (1090 stycken) har i kartläggningen grupperats i 63 olika            

grupperingar av medarbetare som anses utföra lika arbete. 
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Likvärdigt arbete 
När arbetet med att gruppera arbeten är klart kvarstår faktum att det finns löneskillnader mellan               

dessa grupper. Det skiljer över 46 000 kronor i medellön mellan den grupp som tjänar mest och den                  

som tjänar minst. Denna löneskillnad beror inte på individuell lönesättning utan förklaringen pekar             

på en differentierad lönesättning där den grupp (det arbete) med högst lön har större krav på sina                 

arbetsuppgifter än den grupp med lägst lön. 

Vid 2015-års lönekartläggning genomfördes en systematisk bedömning av de olika arbetsuppgifterna           

för att bestämma de olika gruppernas förhållande till varandra. I bedömningen har man utgått ifrån               

vilka arbetsuppgifter som ställer högre krav och vilka som ställer lägre krav på medarbetarna. För               

aktuell lönekartläggning sågs denna arbetsvärdering över och bedömning gjordes att ingen           

revidering var nödvändig för detta år. Aktuell lönekartläggning är således baserad på den             

arbetsvärdering som genomfördes 2015. 

Till hjälp för denna bedömning användes ett arbetsvärderingssystem. Systemet är faktorbaserat och            

arbetsuppgifternas krav bedömdes på varje faktor utifrån vilka krav de ställer på medarbetaren inom              

områdena teoretisk grundutbildning, arbetsrelaterad erfarenhet, sociala färdigheter, intellektuella        

färdigheter, ansvar för arbetsledning, ansvar för planering, ansvar för människor, ansvar för resurser,             

fysiska förhållanden och psykiska förhållanden. 

Resultatet av arbetsvärderingen ligger till grund för en lista där olika grupperingar rangordnats             

utifrån de krav arbetsuppgiften ställer; från den lägsta till den högsta. På detta sätt kan en analys av                  

löneskillnader genomföras mellan grupperingar som bedöms likvärdiga. Mellan likvärdiga grupper          

beror således inte löneskillnader på arbetet, d.v.s. att den grupp som tjänar mer har svårare               

arbetsuppgifter än den grupp som tjänar minst, eftersom arbetsuppgifterna bedömts som likvärdiga. 

Analys av löneskillnader 
När såväl indelningen av medarbetare i grupper om lika arbete och värderingen av dessa grupper är                

genomförd finns det ett underlag som kan analyseras. Analysens utgångspunkt är att utreda om det               

finns skillnader i lön mellan kvinnor och män som inte går att förklara med könsneutrala faktorer. 

Generell analys av gruppernas sammansättning och lönenivåer 
Om man delar kommunens samtliga kvinnors medellön med männens medellön får man fram en              

faktor på 0,930. Det skiljer således 7,0 % i medellön mellan kvinnor och män, vilket är en minskning                  

av löneskillnaden med 0,9 procentenheter sedan lönekartläggningen 2018. Frågan kvarstår om           

denna löneskillnad är könsrelaterad eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det skiljer i                

lön mellan kvinnor och män. 

I 27 av grupperna tjänar männen mer än kvinnorna i medellön emedan det i 24 av grupperna är det                   

motsatta förhållandet att det är kvinnorna som tjänar mer. I 12 av grupperna kan det inte finnas                 

några skillnader i lön mellan könen eftersom de är sammansatta av enbart kvinnor eller män. 
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71,4 % av grupperna är kvinnodominerade (45 av 63). Måttet för att en grupp ska räknas som                 

kvinnodominerad är att kvinnorna utgör minst 60 % av medarbetarna i gruppen. Detta mått är satt                

utifrån den nationella statistiken som påvisar att om det är många kvinnor som arbetar inom ett yrke                 

så påverkar detta lönesättningen negativt för gruppen. Dessa 45 kvinnodominerade grupper           

innehåller 83,3 % av kommunens medarbetare. De kvinnodominerade grupperna innehåller således           

betydligt fler medarbetare i kartläggningen än de icke kvinnodominerade grupperna. En förklaring till             

detta är att dessa grupper främst finns inom vård, omsorg, skola och barnomsorgen – arbeten som                

kräver stor bemanning. 

Resultatet av arbetsvärderingen visar att de kvinnodominerade grupperna fördelar sig jämnt i            

rangordningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad, allt från yrkesgrupper med lägre krav till           

yrkesgrupper med mycket höga krav. 

Resultat av analys - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 
De löneskillnader som finns mellan kvinnor och män som anses utföra lika arbete förklaras i många                

fall med hänvisning till kriterierna för individuell lönesättning. Medarbetare med lång och bred             

erfarenhet har ofta byggt upp hög kompetens vilket värderas lönemässigt.  

En annan förklaring som förekommer är medarbetarnas grundprofession. För att kunna rekrytera            

medarbetare till vissa arbeten med olika kompetenser kan medarbetares grundbefattning i stor del             

påverka lönesättningen i gruppen. 

I grupper med få medarbetare får den individuella lönesättningen stor påverkan på medellönen. I              

vissa fall kan löneskillnader härledas till att medarbetare behållit lönenivån vid omplacering p.g.a.             

organisatoriska skäl och sjukdom. En ambition i analysen har varit att trots detta främst förklara               

löneskillnader på gruppnivå utan att peka ut enskilda individer. 

I löneanalysen, vilken presenteras i bilagan flik 3, visas inga löneskillnader mellan män och kvinnor               

som inte kan förklaras med sakliga argument.  

Resultat av analys - löneskillnader mellan likvärdiga arbeten 
Analysen i denna del av lönekartläggningen utgår från kraven i lagen och dess förarbeten om att det                 

är löneskillnaderna mellan kvinnodominerade arbeten och icke kvinnodominerade arbeten vilka          

betraktas likvärdiga som ska jämföras och förklaras. De fall där en kvinnodominerad grupp tjänar              

mindre än en icke kvinnodominerad yrkesgrupp måste således förklaras med könsneutrala           

argument.  

Analysen utgår endast från de fall där kvinnodominerade gruppers lönenivå är lägre än icke              

kvinnodominerade gruppers lönenivå. Ett exempel på där en analys kommer att ske är mellan              

grupperna bibliotekarier och IT-systemspecialister, där bibliotekarier är placerade i värderingsbox 10           

medan IT-systemspecialister är placerade i värderingsbox 9. Det skiljer cirka 8500 kronor i medellön              

mellan grupperna, där bibliotekarier är en kvinnodominerad grupp som tjänar mindre än            
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IT-systemspecialister (vilken inte är en kvinnodominerad grupp). Det är detta lönekartläggningen och            

analysen syftar till – att granska om kvinnodominerade grupper tjänar mindre än likvärdiga icke              

kvinnodominerade grupper och vidare att undersöka om detta beror på kön. 

Denna del av analysen handlar således om att klargöra om dessa löneskillnader är könsrelaterade              

och kräver åtgärder eller om arbetsgivaren har sakliga förklaringar som motiverar de icke             

kvinnodominerade gruppernas högre löneläge. 

I bilagan flik 4 presenteras hela analysen mellan likvärdiga arbeten. Samtliga löneskillnader som finns              

mellan kvinnodominerade och icke kvinnodominerade yrkesgrupper kan arbetsgivaren motivera         

med sakliga argument. 

Handlingsplan 
Handlingsplan för att utjämna osakliga löneskillnader relaterat till kön konstateras obehövlig           

eftersom inga sådana skillnader kunnat konstateras i kartläggningen. 

Slutsats av lönekartläggningen och analysen 
Som den generella analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män visar finns det mycket lite som                

tyder på att lönesättningen i Salem är könsrelaterad. Löneskillnaderna som finns i Salem förklaras av               

att det skiljer i arbetsuppgifternas svårighetsgrad, i medarbetarnas prestation samt att det finns             

skillnader i tillgången och efterfrågan för olika medarbetare (marknadsfaktorer). 

Ulf Haraldsson 

HR-chef 
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 Kommunstyrelsen 

KS § 67 KS/2020:148 - 003 

Digitala sammanträden i kommunens nämnder 

I kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas 
sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Enligt 6 kap. 44 § 
beslutar kommunfullmäktige om nämndernas verksamhet och arbetsformer genom att anta 
reglementen.  

Många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige anser sig 
hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana fall skulle 
möjligheten att delta på distans vara hjälpsamt. 

De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande begränsningar i 
den sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle kunna påverka även kommunala 
nämnders möjlighet att träffas och för att säkerställa ett effektivt kommunalt beslutsfattande 
även i en sådan situation föreslås ett beslut om deltagande på distans för kommunstyrelse 
och nämnder. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att reglera i vilken utsträckning 
sammanträden kan ske digitalt och vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla. Dessa 
riktlinjer ska bland annat omfatta hur yrkanden, ajournering och gruppmöten kan behandlas. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 maj 2020. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under extraordinär förhållanden tillåts digitala
sammanträden i kommunstyrelse och nämnder, (exklusive den gemensamma
överförmyndarnämnden) genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt
att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt KL 6 kap. 24 §.
En ny paragraf förs in i reglementena.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde
måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta
i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

3. Kommunfullmäktige beslutar att behandling av ärenden som innehåller sekretess
och/eller känsliga personuppgifter får ej ske digitalt.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att
reglera i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och vilka
krav på teknisk utrustning som bör gälla.

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 

Yrkanden 

Raili Nilsson (C), Arne Närström (S), Petter Liljeblad (L), och Anders Klerkefors (R) yrkar bifall 

till ordförandens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag 

till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under extraordinär förhållanden tillåts digitala
sammanträden i kommunstyrelse och nämnder, (exklusive den gemensamma
överförmyndarnämnden) genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt
att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt KL 6 kap. 24 §.
En ny paragraf förs in i reglementena.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde
måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och delta
i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

3. Kommunfullmäktige beslutar att behandling av ärenden som innehåller sekretess
och/eller känsliga personuppgifter får ej ske digitalt.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att
reglera i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och vilka
krav på teknisk utrustning som bör gälla.

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Linnea Edström 
Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 

Digitala sammanträden i kommunens nämnder 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under extraordinär förhållanden tillåts digitala
sammanträden i kommunstyrelse och nämnder, (exklusive den gemensamma
överförmyndarnämnden) genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt
att deltagarna kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt KL  6 kap. 24
§. En ny paragraf förs in i reglementena.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter som deltar i ett digitalt sammanträde
måste ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid sammanträdet och
delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom omröstning.

3. Kommunfullmäktige beslutar att behandling av ärenden som innehåller sekretess
får ej ske digitalt.

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att
reglera i vilken utsträckning nämndsledamöterna ska kunna delta på distans och
vilka krav på teknisk utrustning som bör gälla.

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens 6 kap. 24 § finns bestämmelser om möjligheten att deltaga i nämndernas 
sammanträden på distans. Bestämmelsen anger att kommunfullmäktige får besluta i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Enligt 6 kap. 44 § 
beslutar kommunfullmäktige om nämndernas verksamhet och arbetsformer genom att 
anta reglementen.  

Många ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och kommunfullmäktige skulle 
kunna vara hindrade att fysiskt deltaga i sammanträden på grund av smittorisk och i sådana 
fall skulle möjligheten att delta på distans vara hjälpsamt. 

De nationella myndigheterna kan komma att besluta om mer omfattande begränsningar i 
den sociala kontakten mellan människor. Beslut som skulle kunna påverka även kommunala 
nämnders möjlighet att träffas och för att säkerställa ett effektivt kommunalt 
beslutsfattande även i en sådan situation föreslås ett beslut om deltagande på distans för 
kommunstyrelse och nämnder. 

Kommunfullmäktige och råden omfattas inte av detta beslut. Beslut om digitala 
sammanträden för kommunstyrelse och nämnder omfattar även dess utskott.  

Ärendet 
Deltagande i politiska sammanträden digitalt och inte på plats i sammanträdesrummet 
kommer med krav på rätt teknisk utrustning. För att säkerställa att nämnderna endast 
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använder sig av denna möjligheten vid tillfällen när det är absolut nödvändigt och med rätt 
utrustning krävs tydliga riktlinjer. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
att reglera i vilken utsträckning sammanträden kan ske digitalt och vilka krav på teknisk 
utrustning som bör gälla. Dessa riktlinjer ska bland annat omfatta hur yrkanden, ajournering 
och gruppmöten kan behandlas.  

Beslut om digitala sammanträden i kommunens nämnder föreslås att gälla omedelbart 
samtidigt som frågan ska utredas vidare. Om kommunfullmäktige beslutar att tillåta digitala 
sammanträden finns förutsättningar för att omedelbart genomföra detta genom 
kommunens digitala plattform med befintliga applikationer samt genom befintlig teknisk 
utrustning som tex surfplattor, datorer eller smarta telefoner.  

Förtroendevalda kommer att erbjudas utbildning i digitala möten samt erbjudas teknisk 
utrustning vid behov.  

Den gemensamma överförmyndarnämnden bör inte ingå i beslutet eftersom förändringar i 
gemensamma nämnders reglementen ska beslutas av samtliga medverkande kommuner. 
Den gemensamma lönenämnden med Håbo och Trosa har redan möjlighet att delta på 
digitalt i det antagna reglementet.  

Nya paragrafens lydelse om digitala sammanträden 

Kommunstyrelsen/nämnden får, under extraordinär händelse, sammanträda digitalt. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ordföranden avgör när nämnden kan sammanträda digitalt. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om digitala 
sammanträden i kommunstyrelsen/nämnden. 

Finansiering 

Utredning av finansiering sker i samband med framtagande av riktlinjer. 

     
     
Mats Bergström Linnea Edström 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Bilagor 

Delges 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 35 KS/2020:64 - 533

Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är 
lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, 
Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn och 
skötsel utförs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förfallodagen för fakturor debiteras mellan 
perioden mars-april. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en senareläggning 
av faktureringsperioden möjliggör att båtägaren kan faktureras efter att uppsägning och 
tilldelning av båtplatser är genomförd i jämförelse med idag, då faktureringen sker före.
Förvaltningen vill ändra perioden till april-juni för att underlätta processen för både båtägare
och kommunen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 19 februari 2020 § 16. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna avseende förfallodagen för fakturering
gällande båtplats- och köplatsavgift till april-juni.

2. Kommunfullmäktige beslutar att ändra reglerna avseende sista datum för uppsägning av
båtplats från den 30 april till den 31 mars. I fall uppsägningen sker efter den 31 mars
återbetalas inte årsavgiften.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 KSTU § 16 KS/2020:64 - 533

Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor 

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som är 
lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, 
Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn och 
skötsel utförs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förfallodagen för fakturor debiteras mellan 
perioden mars-april. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en senareläggning 
av faktureringsperioden möjliggör att båtägaren kan faktureras efter att uppsägning och 
tilldelning av båtplatser är genomförd i jämförelse med idag, då faktureringen sker före. 
Förvaltningen vill ändra perioden till april-juni för att underlätta processen för både båtägare 
och kommunen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020.

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillfälligt ändra förfallodagen för
fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till april-juni.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillfälligt ändra sista datum för
uppsägning av båtplats från den 30 april till den 31 mars. I fall uppsägningen sker
efter den 31 mars återbetalas inte årsavgiften.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att ändra reglerna
avseende förfallodagen för fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till
april-juni.

4. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att ändra reglerna
avseende sista datum för uppsägning av båtplats från den 30 april till den 31 mars. I
fall uppsägningen sker efter den 31 mars återbetalas inte årsavgiften.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Erica Simpson  
Registrator/administratör 

Kommunstyrelsen 

Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillfälligt ändra förfallodagen för
fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till april-juni.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att tillfälligt ändra sista datum för
uppsägning av båtplats från den 30 april till den 31 mars. I fall uppsägningen sker
efter den 31 mars återbetalas inte årsavgiften.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att ändra reglerna
avseende förfallodagen för fakturering gällande båtplats- och köplatsavgift till
april-juni.

4. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att ändra reglerna
avseende sista datum för uppsägning av båtplats från den 30 april till den 31 mars.
I fall uppsägningen sker efter den 31 mars återbetalas inte årsavgiften.

Ärendet 

Kommunstyrelsen är idag ansvariga för administrationen samt tillsyn för de båtplatser som 
är lokaliserade vid fyra bryggor med båtplatser i Uttran. Dessa är Uttringebryggan, 
Barrtorpsbryggan, Bergviks brygga samt Garnuddens brygga. Administration samt tillsyn 
och skötsel utförs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den 13 juni 2019 § 31 
beslutade kommunfullmäktige om regler samt föreskrifter inklusive avgifter för båtplats i 
Salems kommun. 

I och med den kommande båtsäsongen har ett fel uppmärksammats och 
uppsägningsdatum och faktureringsdatum revideras. Kommunfullmäktige har tidigare 
beslutat att förfallodagen för fakturor debiteras mellan perioden mars-april. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att en senareläggning av faktureringsperioden 
möjliggör att båtägaren kan faktureras efter att uppsägning och tilldelning av båtplatser är 
genomförd i jämförelse med idag, då faktureringen sker före . Förvaltningen vill ändra 
perioden till april-juni för att underlätta processen för både båtägare och kommunen, se § 
1 i förslag till reviderade regler för båtplatser, bilaga 1.Kommunfullmäktige beslutade även 
att sista dag för uppsägning är den 30 april. Förvaltningen vill ändra perioden till 31 mars 
för att möjliggöra för de som blir tilldelade en plats att nyttja den under april månad. 
Förvaltningen anser att en tidigareläggning av sista uppsägningsdatum medför att 
tilldelningsprocessen för båtplatser kan komma igång tidigare, vilket innebär ökad 
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möjlighet för båtägare att nyttja båtplatsen under hela säsongen, se § 2 i förslag till 
reviderade regler för båtplatser, bilaga 1.  I övrigt görs inga ändringar i reglerna. För att 
ändringen ska kunna gälla för i år behövs ett beslut av KSTU om tillfällig ändring enligt 
punkt 1 och 2 ovan, då det inte hinner att tas upp i KF.  

Filip Tilja 
Fastighetschef 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Bilaga 1 - Förslag till revidering  av registrering, allmänna regler och föreskrifter för båtplats vid Sale
kommuns båtbryggor 

Delges 
Kommunstyrelse 
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Registrering, allmänna regler  samt föreskrifter för båtplats vid salems 
kommuns båtbryggor

Regler för Salems kommuns båtbryggor har antagits av kommunfullmäktige 2019-06-13, 
KF §31.

Huvudman
Salems kommunstyrelse är huvudman för kommunens båtbryggor. 
Registrering och administrering ombesörjs av kommunens miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning.

Registrering
Båtplatsregistret är gemensamt för kommunens 4 båtbryggor. 
Det är en kö till samtliga båtbryggor.
Båtbryggorna är belägna vid Barrtorp, Garnudden, Uttringe samt Bergvik.
Det totala antalet båtplatser i kommunen är 130 stycken.

Från och med 1 januari 2020 är årsavgift/köplats för administrering av registret 250 
kronor och årshyra för båtplats är 2 000 kronor inkl. moms. Faktureras för kommande 
säsong.

Erbjudande av båtplats
Erbjudande av båtplats ska besvaras med bifogad svarsblankett inom svarstiden. Vid 
uteblivet svar, blir man av med sin köplats och hamnar sist i båtplatskön.

Kontakt
Vid frågor gällande tillsyn av fysisk båtplats, brygga, underhåll eller fel:
Felanmälan via länk på Salems kommuns hemsida. www.salem.se 
Frågor om drift: 08-532 594 90

Frågor gällande anmälan, kö, tilldelning av båtplats, avtal, uppsägning:
Blanketter avseende anmälan och uppsägning finns att hämta på Salems kommuns 
hemsida. www.salem.se. (Skriv “båtplats” i sökfält.)
Allmänna regler och föreskrifter finns på Salems kommuns hemsida.
Telnr: 08-532 598 00

http://www.salem.se/
http://www.salem.se/
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Allmänna regler

§1.
Ansökan om båtplats görs genom att anmäla sig till kommunens båtplatskö. Anmälan ska 
göras på särskild blankett som lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anmälningsblankett och allmänna regler för båtplatser finns att hämta på Salems
kommuns hemsida. www.salem.se
Båtplats- och köplatsavgift debiteras med förfallodag i april-juni. Årsavgiften faktureras
för kommande säsong.
Om årsavgiften inte betalats inom föreskriven tid äger miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen rätt att upplåta båtplatsen till annan intressent och
båtägaren har så avsagt sig alla anspråk på båtplatsen.

§2.
Sökanden skall vara bosatt inom Salems kommun. Förhyrd båtplats förnyas automatiskt
om skriftlig uppsägning inte är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda
senast den 31 mars det år förhyrningen skall upphöra. Ifall uppsägningen sker efter den
31 mars återbetalas inte årsavgiften.

§3.
Båtägaren ansvarar för att rätt adressuppgift är angiven till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som exempelvis på grund av felaktigt angiven 
adress inte erhållit kommunens debitering av årsavgift gällande köplats respektive 
båtplats har därmed försummat att betala densamma inom föreskriven tid, har förverkat 
rätten till båtplatsen samt köplats.

§4.
Kommunen fritages allt ansvar för båtar som förtöjs och läggs upp vid de kommunala
båtbryggorna.

§5.
Båtägare har rätt att nyttja hyrd båtplats årligen under 1 april - 31 oktober.
Andrahandsuthyrning är inte tillåten. 

http://www.salem.se/
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§6.
Båtar som ligger kvar efter den 31 oktober har kommunen rätt att ta bort på ägarens 
bekostnad.
Önskas båtplatsen disponeras längre än efter den 31 oktober skall detta anmälas till 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

§7.
Båtägaren har själv skyldighet att ombesörja vinterförvaring av båten.

§8.
Den som hyr båtplats får tillgång till en bryggring att förtöja båten med.
Förtöjningsanordning för akter och liknande anskaffas på egen bekostnad.

§9.
Båtplats uthyres endast för roddbåtar, mindre motorbåtar och mindre segelbåtar.
Högsta tillåtna bredd är 1,65 meter och båten skall placeras inom anvisad bryggplats,
utan att den gör intrång på intilliggande båtplats.

§10.
Enligt beslut av länsstyrelsen gäller hastighetsbegränsning i en del av av sjön Uttran.
Hastighetsbegränsningen som är fastställd till sju knop, omfattar allt vatten öster om en 
nord sydlig linje, dragen genom västra udden av Ensta ö. Skyltar som anger gränsen för 
hastighetsbegränsningen finns uppsatta. Det innebär att vattenskidåkning är förbjuden 
inom det området.

§11.
Vid båtunderhåll såsom målning, tvättning mm, skall detta ske på ett sådant sätt så att
olägenhet för mark och vatten ej uppstår. Farligt avfall skall omhändertas och
transporteras till miljöstation.
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Ordningsföreskrifter

Det åligger båtägaren att:

● Ansvara för att den egna båten är ordentligt förtöjd i aktern och med sträckt
tamp i fören på sådant sätt att intilliggande båtar inte tar skada.

● Inte parkera bil på sådant sätt att den utgör hinder för transport av båtar mellan
uppläggningsplats och båtplats, eller utgör hinder i övrigt för båtplatshyresgäster
och kommunala serviceinsatser.

● Vid färd med såväl bil som båt inom bryggområdet iaktta varsamhet samt
anpassa farten så att skada inte uppstår.

● Tillse att förtöjningar och annat materiel är i fullgott skick.

● Om båten sjunker och/eller blir liggande vattenfylld genast vidta åtgärder för
båtens upptagande.

● Väl vårda och aktsamt begagna båtbryggan samt ersätta skador förorsakade av
båtägaren.

● Iaktta god ordning inom båtbryggområdet. Sopor, skräp och annat avfall läggs i 
soptunna. 

● Felanmälan: Görs via länk på Salems kommuns hemsida. www.salem.se

http://www.salem.se/
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 54 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 beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 65 KS/2020:149 - 000

Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 1:a kvartalet 2020

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 rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden den 1 januari 2020- den 31 mar 2020 finns ett gynnande beslut som ej 
verkställts att rapportera.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 21 april 2020 § 33. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt SoL och LSS som 
verkställts, 1:a kvartalet 2020. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Socialförvaltningen 
Lena Persson 
Systemförvaltare 

Socialnämnden 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 1:a 
kvartalet 2020 som ej verkställts 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 1:a kvartalet 2020 som ej verkställts. 

Ärendet 

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 2020-01-01 - 2020-03-31 finns ett (1) gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera (se bilaga).  

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

För perioden finns inga  (0) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
verkställas att rapportera (se bilaga). 
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För perioden finns inga (0) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga).  

Jenny Thorsell Lena Persson 
Socialchef Systemförvaltare 

Bilaga: 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS,1:a kvartalet 2020 som ej verkställts 

Delges 
Kommunfullmäktige 



 Bilaga 1 

 SN 2020:57/726 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 1:a kvartalet 2020

Datum för beslut Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

      sedan beslut 

2019-12-17 Växelvård enligt 4 kapitlet 1 § SoL 105 2020-03-05 tackade den enskilde nej till erbjudande om 
extern växelvårdsplats. Står i kö för intern växelvårdsplats. 
Den enskilde har insats turbunden resa, avlösning upp till 15 
timmar och dagverksamhet.  

M 

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

datum för avbrott 

 Datum  Datum  Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avbrott  sedan avbrott

Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 

 Datum  Datum  Typ av bistånd      Antal kalenderdagar     Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avslut  mellan beslut och avslut 

1 



Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 

  Datum Datum       Typ av bistånd       Antal kalenderdagar       Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut    för verkställighet  mellan beslut och verkställighet 

2 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 73 KS/2020:15 - 000

Redovisning av obesvarade motioner

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

Totalt är 16 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 juni kommer 13 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år. Av 
dessa 16 planeras 7 att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni. En 
motion är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat beredningstiden på ett 
år.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 4 maj 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

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

Totalt är 16 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 juni kommer 13 motioner att ha passerat beredningstiden på ett år. 
Av dessa 16 planeras 7 att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni. En 
motion är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat beredningstiden på ett 
år.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Balanslista över obesvarade motioner 2020

Delges
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Balanslista över obesvarade motioner 2020

<BeslutsText>2020

Diarie- 
nummer

Motion Motionen 
väcktes

Notering

KS/2017:209
Motion - Upprättande av en klimatplan i Salems 
kommun. Väckt av Anne Henningsson (MP) 2017-05-11

Återremitterad 
av KF 2018-05-
17

KS/2018:75
Motion - HBTQ-certifiering för ökad respekt och 
tolerans för olikheter. Väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2018:76
Motion - Historisk jämställdhet i Salems 
kommun, väckt av Mia Franzén (L) 2018-02-22 Under beredning

KS/2018:159
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 2018-05-17

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2018:238
Motion - Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander 
och Gunny Jörlén (C) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:239
Motion - det ska vara lätt att göra rätt. Väckt av 
Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:241

Motion - Bättre tio sopor på återvinningen än 
en i skogen. Väckt av Mia Franzén (L) och Bo 
Eriksson (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:242
Motion - Valfrihetstimme i hemtjänsten, väckt 
av Mia Franzén (L) 2018-06-14 Under beredning

KS/2018:327
Motion - Hållbart materialval vid byggen och 
reparationer, väckt av Mats Nittve (MP) 2018-09-27

planeras KF 2020-
06-11
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KS/2019:86
Motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt 
Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP) 2019-02-21

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2019:43
Motion- Inrättande av Miljöstipendium, väckt av 
Berit Karlsson (MP) 2019-02-21 Under beredning

KS/2019:87

Motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt 
av Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och 
Anders Klerkefors (R) 2019-02-21

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2019:185

Motion - Mål och riktlinjer för klimatarbete, 
väckt av Anders Klerkefors (R) och Maria Trap 
(R) 2019-04-25 Under beredning

KS/2019:308
Motion- Ängsmarker på kommunens gräsytor, 
väckt av Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) 2019-10-03

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2019:309
Motion- Träd och klimat, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 2019-10-03

Planeras KF 2020-
06-11

KS/2020:91
Motion - Årets eldsjäl, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 2020-02-20 Under beredning



PROTOKOLLSUTDRAG
2020-03-09

1 av 2

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 36 KS/2019:308 - 101

Svar på motion - Ängsmarker på kommunens gräsytor, väckt 
av Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C)

I en motion om ängsmarker på kommunen gräsytor yrkar Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson 
(C):

- att kommunen ska bidra till den biologiska mångfalden samt minska kommunens CO2-
utsläpp genom att införa blomsterängar.

- att kommunen verkar för att förbättra översiktsplaner med avseende på biologisk mångfald.

- att uppdra åt mIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera och se över våra
ängsmarker i kommunen.

- att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda lämpliga platser för
insådd av blomsterängar istället för gräsytor.

- att kommunen installerar insektshotell i anslutning till blomsterängar.

Motionen motiveras av ett av Sveriges Riksdags beslutade miljömål “Ett rikt växt- och djurliv” 
som handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Motionen beskriver att kommunen 
kan minska sin klimatpåverkan genom att anlägga ängsmarker med blommor som gynnar 
pollinerare. Anläggandet av ängsmarker bidrar även till att minska kommunen CO2-avtryck 
genom minskad maskinskötsel av dessa ytor. Motionen framhäver även att förutom att 
blomsterängar bidrar till ett rikt insektsliv så så är det en inbjudande och vacker miljö för 
kommuninvånarna.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 2020 § 9. Utskottet 
beslutade att att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen börjar sköta de i tjänsteskrivelsen 
föreslagna ytorna som ängsmark inför säsongen 2020.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till de beslutade 
ängsmarkerna.   

Yrkanden
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att 
enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med det. 
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2 av 2

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till de beslutade 
ängsmarkerna.  

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 9 KS/2019:308

Svar på motion - Ängsmarker på kommunens gräsytor 

Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) väckte 2019-10-01 en motion om 

● att kommunen ska bidra till den biologiska mångfalden samt minska kommunens
CO2-utsläpp genom att införa blomsterängar.

● att kommunen verkar för att förbättra översiktsplaner med avseende på biologisk
mångfald.

● att uppdra åt MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera och se över
våra ängsmarker i kommunen.

● att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda lämpliga platser
för insådd av blomsterängar istället för gräsytor.

● att kommunen installerar insektshotell i anslutning till blomsterängar.

Motionen motiveras av ett av Sveriges Riksdags beslutade miljömål “Ett rikt växt- och djurliv” 
som handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Motionen beskriver att kommunen 
kan minska sin klimatpåverkan genom att anlägga ängsmarker och så blommor som gynnar 
pollinerare. Anläggandet av ängsmarker bidrar även till att minska kommunen CO2-avtryck 
genom minskad maskinskötsel av dessa ytor. Motionen framhäver även att förutom att 
blomsterängar bidrar till ett rikt insektsliv så så är det en inbjudande och vacker miljö för 
kommuninvånarna. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020.

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
börjar sköta de i tjänsteskrivelsen föreslagna ytorna som ängsmark inför säsongen 2020.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Gatuenheten  

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatuingenjör/Trafikplanerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om ängsmarker på kommunens gräsytor 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen börjar sköta de i tjänsteskrivelsen föreslagna
ytorna som ängsmark inför säsongen 2020.

Sammanfattning av ärendet 

Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson (C) väckte 2019-10-01 en motion om 

- att kommunen ska bidra till den biologiska mångfalden samt minska kommunens
CO2-utsläpp genom att införa blomsterängar.

- att kommunen verkar för att förbättra översiktsplaner med avseende på
biologisk mångfald.

- att uppdra åt MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera och se över 
våra ängsmarker i kommunen.

- att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda lämpliga
platser för insådd av blomsterängar istället för gräsytor.

- att kommunen installerar insektshotell i anslutning till blomsterängar.

Motionen motiveras av ett av Sveriges Riksdags beslutade miljömål “Ett rikt växt- och 
djurliv” som handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Motionen beskriver att 
kommunen kan minska sin klimatpåverkan genom att anlägga ängsmarker och så 
blommor som gynnar pollinerare. Anläggandet av ängsmarker bidrar även till att minska 
kommunen CO2-avtryck genom minskad maskinskötsel av dessa ytor. Motionen 
framhäver även att förutom att blomsterängar bidrar till ett rikt insektsliv så så är det en 
inbjudande och vacker miljö för kommuninvånarna. 

Ärendet 

Salems kommun äger och ansvarar för klippning av gräs på grönytor och parker runtom i 
kommunen. Idag klipps de flesta ytor till kortklippt gräs. 



TJÄNSTESKRIVELSE

2020-02-05 
Dnr KS/2020:57

2 av 3 

Förvaltningens bedömning av ärendet 

I och med att ett av kommunens övergripande mål i Översiktsplan 2030 är att Salems 
kommun skall ta ansvar för utveckling mot en alltmer hållbar miljö ser Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen positivt på att anlägga ängsytor i kommunen.  

Att öka den biologiska mångfalden är viktig i många hänseenden men det bör inte gå ut 
över kommuninvånarnas, förskolorna och skolorna friluftsintresse där man kan utnyttja 
gräsklippta ytor till olika aktiviteter. 

Förslag på ytor som kan omvandlas till ängsmarker 

Det finns klippta gräsytor inom Salems kommun som Gatuenheten har identifierat har 
förutsättningar för att omvandlas till ängsmarker. Detta är ytor som inte beträds så ofta 
samt ytor som från början är fria från invasiva arter.  

Gatuenheten har granskat vilka ytor som klipps och kan utefter det föreslå ett antal ytor 
som kan omvandlas till ängsmarker (se bilaga 2).  

1. Gräsytan mellan Salemsvägen och Söderbyvägen.

2. Del av gräsytan vid Söderbyvägen/Vårstigen.

3. Del av gräsytan mellan Dånviksvägen och Flaten.

Vid anläggande av ängsytor är det viktigt att informera allmänheten om syftet med 
omvandlingen. Information går ut på kommunens hemsida och skyltar sätts upp på 
ytorna för att informera allmänheten. För att ge ett medvetet och vårdat intryck av 
skötseln är det också viktigt att kanterna klipps korta längs med alla GC-vägar. 

Skötsel av ängsmarker 

För att skapa ängsmarker på de föreslagna platserna behöver ängsfrön sås på ytorna. I 
slutet av säsongen (augusti/september) behöver ytorna klippas för att inte slyn ska växa 
till.  

Gatuenheten föreslår att ett par insektshotell sätts upp vid varje skapad ängsyta. 

Uppföljning 

Detta förslag föreslås testas i 1-2 år för att sedan utvärderas i syfte att undersöka om vi 
uppnått önskat resultat samt hur allmänhet uppfattar de nya ängsytorna.  
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Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatu och VA-chef 

Bilagor 

1. Motion: Ängsmarker på kommunens gräsytor, Centerpartiet, 2019-10-01
2. Förslag på ängsytor 2020

Delges 



Skala 1:12470   2020-01-30

Klippytor idag

Ytor som föreslås
bli ängsmark
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 37 KS/2018:327 - 101

Svar på motion - Hållbart materialval vid byggen och 
reparationer, väckt av Mats Nittve (MP)

Miljöpartiet yrkar att kommunen ska använda Byggvarubedömningen i alla byggnationer och 
lokalreparationer för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial.

Det finns miljömässiga fördelar med att använda ett system för att hålla koll på vilka material 
som byggs in i fastigheterna. På sikt kan det även föra med sig ekonomiska fördelar då risken 
minskar att bygga in material som kan ge kostnader för sanering och efterbehandling.

För att inrätta och vidmakthålla ett system för att göra medvetna materialval bedömer miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att det krävs personella resurser motsvarande en 
halvtidstjänst. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda systemet.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 
2020 § 19. Utskottet uttalade även följande: “I likhet med andra jämförbara kommuner bör 
Salems kommun använda denna typ av instrument när tydliga behov föreligger, som i fallet 
med Fågelsångens skola. Kommunen bör heller inte lägga ned resurser motsvarande en 
halvtidstjänst.”

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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 Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 19 KS/2018:327 - 101

Svar på motion från Mats Nittve (MP) om hållbart materialval 
vid byggen och reparationer i Salems kommun 

Miljöpartiet yrkar att kommunen ska använda Byggvarubedömningen i alla byggnationer och 

lokalreparationer för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial.  

Det finns miljömässiga fördelar med att använda ett system för att hålla koll på vilka material 

som byggs in i fastigheterna. På sikt kan det även föra med sig ekonomiska fördelar då risken 

minskar att bygga in material som kan ge kostnader för sanering och efterbehandling.  

För att inrätta och vidmakthålla ett system för att göra medvetna materialval bedömer Miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen att det krävs personella resurser motsvarande en 

halvtidstjänst. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda systemet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020.

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner förvaltningens förslag till svar på
motionen och överlämnar svaret till kommunfullmäktige.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott  uttalar följande:
“I likhet med andra jämförbara kommuner bör Salems kommun använda denna typ
av instrument när tydliga behov föreligger, som i fallet med Fågelsångens skola.
Kommunen bör heller inte lägga ned resurser motsvarande en halvtidstjänst.”

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott  föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
att motionen avslås.

______________________ 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Markus Ek 

Kommunstyrelsen tekniska utskott 

Svar på motion från Mats Nittve (MP) om hållbart materialval vid byggen och 
reparationer i Salems kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner förvaltningens förslag till svar på motionen 
och överlämnar svaret till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Miljöpartiet yrkar att kommunen ska använda Byggvarubedömningen i alla byggnationer 
och lokalreparationer för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial.  

Det finns miljömässiga fördelar med att använda ett system för att hålla koll på vilka 
material som byggs in i fastigheterna. På sikt kan det även föra med sig ekonomiska 
fördelar då risken minskar att bygga in material som kan ge kostnader för sanering och 
efterbehandling.  

För att inrätta och vidmakthålla ett system för att göra medvetna materialval bedömer 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att det krävs personella resurser motsvarande 
en halvtidstjänst. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda 
systemet.  

Ärendet 

Miljöpartiet i Salem yrkar 
- att kommunen i alla sina byggnationer och lokalreparationer använder

Byggvarubedömningen för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial, bilaga 1.

Det finns flera system som fungerar som redskap för att kunna göra medvetna materialval 
med så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt och i praktiken följa de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken.  

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och 
tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor inom byggbranschen för att 
främja en god bebyggelsemiljö i nutid och för kommande generationer genom att minimera 
risker avseende användningen av kemikalier. Salems kommun har använt sig av 
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Byggvarubedömningen för den nya skolan i Fågelsången som en följd av att byggnaderna 
ska uppfylla klassificeringen Miljöbyggnad silver.  

SundaHus är ett annat system som används av Telgebolagen och har ett likvärdigt syfte 
som Byggvarubedömningen. Det ska vara ett stöd för företag och organisationer att skapa 
långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna 
materialval. 

Syftet med att kartlägga materialval är dels att minska miljöpåverkan samt hälsofara under 
byggperioden, dels att minimera risken för att farliga ämnen kommer ut i naturen vid 
rivning. Ytterligare ett syfte är att öka möjligheterna för återanvändning eller återvinning av 
produkterna.  

Bedömningskriterierna är baserade på produktens kemiska innehåll och hur dessa påverkar 
både människor och miljö under hela livscykeln. På senare tid bedöms även hur de 
mänskliga rättigheterna efterlevs i produktens leverantörskedja, detta har blivit sociala 
kriterier som en ytterligare dimension att göra branschen mer hållbar. 

En enkel omvärldsanalys har genomförts där följande kontaktats: Flens kommun, Nykvarns 
kommun, Katrineholm Fastighets AB (KFAB), Telge Fastigheter, Nynäshamns kommun, 
Värmdö kommun, Upplands-Väsby kommun, Vallentuna kommun och Järfälla kommun.  

Det är i regel kommunala fastighetsbolag som använder Byggvarubedömningen eller 
SundaHus. Få kommunala fastighetskontor använder något av systemen. Det finns inget 
svar på hur många kommuner som använder systemen, men tre kommuner i 
Stockholmsområdet är medlemmar i föreningen Byggvarubedömningen: Värmdö, Haninge 
och Stockholms stad. Det ger en indikation på att det endast är ett fåtal kommuner som är 
medlemmar. Däremot är en stor andel kommunala fastighetsbolag medlemmar. 

Angående resurser svarar KFAB och Telge Fastigheter att arbetet tar ca 5-10 timmar/månad 
för förvaltarna och att kostnaderna är ca 50 000 kr/år för Byggvarubedömningen jämfört 
med SundaHus som kostar ca 22 000 kr/månad. 

Möjligheten till samarbete med någon annan kommun har inte kunnat klarläggas utan 
skulle behöva utredas vidare. Telge Fastigheter hänvisar till att Telge Inköp tagit fram krav 
som gör det enklare att ställa rätt krav i upphandling och under uppföljning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fördelen med att dokumentera samtliga material är att det är enklare att återanvända och 
materialåtervinna vid renoveringar och rivning. Det går även att söka fram samtliga 
material av en viss typ i fastighetsbeståndet. På sikt minskar även risken för att bygga in 
miljö- och hälsofarliga byggvaror i nya byggnader som ska tas omhand längre fram vilket 
kan medföra höga kostnader för sanering och efterbehandling. 

För att inrätta och vidmakthålla ett system som redskap för att göra medvetna materialval 
behövs personella resurser. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det 
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krävs motsvarande en halvtidstjänst för att kunna arbeta med kravställning, uppföljning, 
dokumentation mm. Därtill kommer licenskostnad/medlemsavgift för att kunna använda 
systemet.  

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Filip Tilja  
Fastighetschef 

Bilagor 

1. Motion från Mats Nittve (MP) om hållbart materialval vid byggen och reparationer i
Salems kommun

Delges 

Kommunfullmäktige 



Motion om hållbart materialval vid byggen och 
reparationer 
Salems kommun kommer i framtiden att låta bygga nya lokaler, bland annat en ny skola i 
Fågelsången. Dessutom kommer flera av kommunens äldre lokaler att repareras. I dessa 
sammanhang är det viktigt att det görs hållbara materialval. Hänsyn måste tas, både till materialets 
miljöpåverkan när det är på plats, som den miljöpåverkan produktionen av materialet har haft. 

Idag finns det flera hjälpmedel som gör det möjligt att välja rätt material ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Av dessa är Byggvarubedömningen mest lämplig för kommunens 
verksamhet och ska exempelvis användas i skolbygget i Fågelsången. 

Miljöpartiet i Salem yrkar därför 
- att kommunen i alla sina byggnationer och lokalreparationer använder Byggvarubedömningen
för att säkerställa valet av hållbara byggmaterial.

För Miljöpartiet 

_______________________________________________________________ 

Mats Nittve 

2018-09-27 



PROTOKOLLSUTDRAG
2020-05-25

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 68 KS/2018:239 - 456

Svar på motion - Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av Mia 
Franzén (L) och Bo Eriksson (L)

Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om att ‘det ska vara 
lätt att göra rätt’ avseende återbruk vid återvinningsstationerna. Motionärerna yrkar på att 
uppdrar åt Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att lyfta önskemålet
om återbruksförsäljning alternativt uppställande av återbrukscontainer vid
återvinningsstationen.

Motionärernas syfte är att göra det lätt att göra rätt, man anser att återbruksförsäljning 
alternativt uppställande av återbrukscontainer vid återvinningsstationen skulle ytterligare 
förenkla för invånarna. Organisationen Human Bridge har redan insamlingsbehållare för 
insamling av kläder och textilier. Organisationen Hela människan tar emot mindre möbler på 
Salem ÅVC varje tisdag. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen kan anses 
besvarad.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 januari 2020. 

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar att 
enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion -  Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av 
Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Ärendet 

Mia Franzén och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om Det ska vara lätt 
att göra rätt, se bilaga. Motionärerna yrkar på att Salems kommun 

● uppdrar åt Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att lyfta önskemålet
om återbruksförsäljning alternativt uppställande av återbrukscontainer vid
återvinningsstationen.

Nedan besvaras motionspunkten. 

Motionärernas syfte är att göra det lätt att göra rätt, man anser att återbruksförsäljning 
alternativt uppställande av återbrukscontainer vid återvinningsstationen skulle ytterligare
förenkla för invånarna. Organisationen Human Bridge har redan insamlingsbehållare för 
insamling av kläder och textilier. Organisationen Hela människan tar emot mindre möbler 
på Salem ÅVC varje tisdag. Därmed anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen kan
anses besvarad. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av motionen. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

Motion om Det ska vara lätt att göra rätt 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 36

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inga  interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Inkomna motioner

Motion -  "Små grodorna" i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Valfrihetstimme i hemtjänsten, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo 

Eriksson (L)

Motion -  Ny len sand på Mölle Stran, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av Mia Franzén  (L) och Bo Eriksson (L)

Motion -  Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)

Motion - Motion om stängning av skola och fritidshem för gemensam kompetensutveckling 

och planering, väckt av Maria Trap (RÖP)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 69 KS/2018:241 - 456

Svar på motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i 
skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L)

Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om Bättre tio sopor 
på återvinningen än en i skogen. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar åt 
Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att ta upp och driva ett borttagande av 
passerkorten för hushållen. Detta för att förebygga dumpning i naturen. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås då det saknas studier som 
styrker samband mellan bristande tillgänglighet till återvinningscentraler och 
avfallsdumpning. SRV anser att det sannolikt inte är de individer och/eller företag som 
genomför sortering av sitt avfall för att lämna till återvinning, som dumpar detta avfall i 
naturen om återvinningscentralen råkar vara stängd eller inte tar emot kunden. Problemet 
med avfallsdumpning i naturen kräver sannolikt andra och ytterligare insatser än ökad 
tillgänglighet till ÅVC för att minska och lösas.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 29 april 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

13
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Bättre tio sopor på återvinningen än en i 
skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo Eriksson (L) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna har den 7 juni 2018 väckt en motion om Bättre tio sopor på återvinningen än 
en i skogen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås då det saknas 
studier som styrker samband mellan bristande tillgänglighet till återvinningscentraler och 
avfallsdumpning. SRV anser att det sannolikt inte är de individer och/eller företag som 
genomför sortering av sitt avfall för att lämna till återvinning, som dumpar detta avfall i 
naturen om återvinningscentralen råkar vara stängd eller inte tar emot kunden. 
Problemet med avfallsdumpning i naturen kräver sannolikt andra och ytterligare insatser 
än ökad tillgänglighet till ÅVC för att minska och lösas. 

Ärendet 

Mia Franzén och Bo Eriksson (L) har den 7 juni 2018 väckt en motion om Bättre tio sopor 
på återvinningen än en i skogen, se bilaga. Motionärerna yrkar på att Salems kommun 

● uppdrar åt Salems kommuns representant i SRV:s styrelse att ta upp och driva ett 
borttagande av passerkorten för hushållen.

Nedan besvaras motionspunkten. 

Motionärernas syfte är att öka tillgängligheten till återvinningsstationen i Salem och göra 
det lätt att göra rätt, man anser att ett borttagande av passerkort ytterligare skulle 
förenkla och förebygga dumpning i naturen, men att borttagande av passerkortet bör 
samordnas med grannkommunerna eftersom Salem inte ensam äger denna fråga.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att påverkan på tillgängligheten av att ta bort 
passerkorten är marginell för Salemsborna, korten skickas automatiskt ut till alla 
villakunder som utgör majoriteten (cirka 75 procent) av Salems invånare, och de som bor 
i lägenhet kan enkelt beställa ett kort kostnadsfritt. SRV håller med om att 
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avfallsdumpning är ett reellt problem, som är mycket besvärande för den fastighetsägare 
som drabbas av det, men det saknas studier som styrker samband mellan bristande 
tillgänglighet till återvinningscentraler och avfallsdumpning. SRV anser att det sannolikt 
inte är de individer och/eller företag som genomför sortering av sitt avfall för att lämna 
till återvinning, som dumpar detta avfall i naturen om återvinningscentralen råkar vara 
stängd eller inte tar emot kunden. Problemet med avfallsdumpning i naturen kräver 
sannolikt andra och ytterligare insatser än ökad tillgänglighet till ÅVC för att minska och 
lösas. 

Motionärerna tycker också att företagspasserkort skulle kunna återinföras om 
kostnaderna för företagens återvinning är betydande. Men SRV har redan i nuläget 
företagskort. Företagare betalar för sina besök på ÅVC genom att köpa företagskort och 
betalar kostnaderna för övrigt material, som de lämnar på SRVs återvinningsanläggning 
Sofielund i Huddinge. SRV bedömer att företagarna på så sätt betalar för sina 
återvinningskostnader. Ifall kostnaderna för företagarnas avfall skulle förändras, kommer 
SRV att revidera prissättningen. 

Skulle SRV spara pengar på att avsluta privatkorten? I alla kommuner är 
avfallshanteringen avgiftsfinansierad, och utgår ifrån en självkostnadsprincip, dvs att 
avfallsavgifterna ska täcka hela kommunens kostnad för avfallshanteringen. Avfallstaxan 
innehåller därför en grundavgift (som bland annat ska täcka kostnader för 
återvinningscentraler) och rörliga avgifter (dvs hämtnings- och behandlingsavgifter.) 
Skulle inpasseringskorten för privatpersoner tas bort leder det till att andra kostnader 
ökar, exempelvis för inpasseringskontroller. Någon besparing skulle SRV inte uppnå 
genom att avsluta passerkortshanteringen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Om motionen skulle beviljas skulle det medföra en viss risk för att medborgare som inte 
bor i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem lämnar avfall här 
trots att dessa inte betalar för detta via avfallstaxan, vilket skulle kunna medföra en 
höjning av kommunens avfallstaxa. Risken bedöms dock som relativt liten. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

Motion om Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 36

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inga  interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Inkomna motioner

Motion -  "Små grodorna" i Salems kommun, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Valfrihetstimme i hemtjänsten, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Bättre tio sopor på återvinningen än en i skogen, väckt av Mia Franzén (L) och Bo 

Eriksson (L)

Motion -  Ny len sand på Mölle Stran, väckt av Mia Franzén (L)

Motion -  Det ska vara lätt att göra rätt, väckt av Mia Franzén  (L) och Bo Eriksson (L)

Motion -  Företagsstöd, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)

Motion - Motion om stängning av skola och fritidshem för gemensam kompetensutveckling 

och planering, väckt av Maria Trap (RÖP)

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.

Beslutsexpediering
Arkiv
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 Kommunstyrelsen 

 

KS § 70 KS/2018:159 - 000 

Svar på motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 

Anders Klerkefors (R) föreslår i en motion att inrätta ett övergripande cykelmål för Salem, att 
målet är tidsatt och att målet är kvantifierbart. Enligt motionen beskrivs att ett flertal 
kommuner i Stockholm har mål för att öka cyklandet i sina kommuner, men att det saknas i 
Salems kommun. Enligt en artikel i Dagens Nyheter satsade Salem 31,25 kronor per invånare 
under 2016 på att förbättra cykelvägar, medan andra kommuner satsade mer. De exempel 
som beskrivs är Sollentuna (666,66 kr/invånare), Danderyd (103,13 kr/invånare) Järfälla 
(190,27 kr/invånare), Ekerö (196,29 kr/invånare), Huddinge (259,05 kr/invånare) för år 2016. 
Salems kommuns övergripande mål har tidigare varit “Hållbar miljö och ökad andel resor 

med kollektivtrafik och gång”, vilket enligt motionen inte anses tillräckligt bra. Motionären 
anser att ett flertal kommuner har betydligt tydligare mål och att även Salem bör ha det. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att kommunen har en planering och ett gott 
genomförande för att uppmuntra till och främja cykeltrafiken i kommunen. Samt att de 
mätningar som görs via medborgarundersökning och resvaneundersökning är tillräckliga för 
att ha en uppföljning av kommuninvånarnas cyklande. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 mars 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

1. Kommunstyrelsen uttalar följande:
"Salem har ett välutvecklat gång- och cykelnät med en antagen plan för vidare
utbyggnad. Förutsättningarna för att cyklingen ska kunna öka är goda, såväl inom
kommunen som till andra kommuner. Kommunstyrelsen instämmer också i
förvaltningens konstaterande att våra mätmetoder är tillräckliga. Salem har varken
behov eller resurser att genomföra de mätningar av cyklandet som görs i större
kommuner. Cyklandet kan utvärderas i samband med annan arbetspendling."

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

______________________ 

Beslutsexpediering 

Arkiv 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärendet 

Anders Klerkefors, Rönningepartiet, föreslår i en motion att inrätta ett övergripande 
cykelmål för Salem, att målet är tidsatt och att målet är kvantifierbart.  

Enligt motionen beskrivs att ett flertal kommuner i Stockholm har mål för att öka 
cyklandet i sina kommuner, men att det saknas i Salems kommun. Enligt en artikel i 
Dagens Nyheter satsade Salem 31,25 kronor per invånare under 2016 på att förbättra 
cykelvägar, medan andra kommuner satsade mer. De exempel som beskrivs är 
Sollentuna (666,66 kr/invånare), Danderyd (103,13 kr/invånare) Järfälla (190,27 
kr/invånare), Ekerö (196,29 kr/invånare), Huddinge (259,05 kr/invånare) för år 2016. 

Salems kommuns övergripande mål har tidigare varit “Hållbar miljö och ökad andel resor 
med kollektivtrafik och gång”, vilket enligt motionen inte anses tillräckligt bra. 
Motionsskrivaren anser att ett flertal kommuner har betydligt tydligare mål och att även 
Salem bör ha det.  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning 

Salems övergripande mål 2020 för hållbar miljö är formulerat: “Salems kommun ska ta 
sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö”. De indikatorer som följs upp 
handlar om de tätortsnära sjöarnas hälsa och övergödning, energiförbrukningen för 
uppvärmning av kommunens fastigheter samt andelen fossilbränslefria personbilar inom 
kommunförvaltningarna. 

Kommunstyrelsen har kopplat ett mål mot fullmäktiges övergripande miljömål som lyder: 
“Kommunstyrelsen ska verka för att Salems kommun ska öka andelen resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel.” Målet följs upp med hjälp av att resultatet från 
medborgarundersökningens svar på andelen resande med kollektivtrafik. 
Medborgarundersökningen görs årligen i Salem via Statistiska Centralbyrån, SCB, där ett 
värde tas fram gällande andelen resande med cykel- och moped. Från och med 
undersökningen hösten 2019 särredovisas andelen resande med cykel. 

I flertalet andra kommuner har tydliga mål gällande cykeltrafiken tagits fram och 
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mätningar görs med olika metoder. De metoder som används är avläsning via 
videotolkning, manuell räkning, samt olika typer av optisk läsning. Dessa metoder har 
sina olika begränsningar i säkerhet och urskiljning av olika fordonstyper eller mer 
personalkrävande. Avläsningar kan göras på cykelbanor eller  vägar med olika typer av 
trafik. För att få fram ett kvantitativt resultat behöver mätningarna göras vid ett 
huvudcykelstråk exempelvis till och från pendeltågstationen. Oavsett metod behöver det 
insamlade datat granskas manuellt och mätningarna behöver göras över tid. Dessa 
mätningar är resursintensiva och beroende på metodval kräver såväl personalresurser 
som investeringar i nya mätinstrument och datainsamling i ett system. Detta finns även 
beskrivet i en publikation från Trafikverket med rekommendationer för uppföljning av 
mål om en ökad cykeltrafik. 

I kommande mål- och budgetprocess i kommunen finns möjlighet att beakta mål gällande
cykeltrafiken.  

Det kommunen kan göra och idag gör för att främja cykeltrafiken inom kommunen är att 
underlätta för cyklister genom cykelparkering vid utvalda platser såsom 
pendeltågstationen samt att inplanera gång- och cykelvägar i detaljplanerna.  

I kommunens översiktsplan 2030 som antogs i juni 2018, har kommunen utifrån det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet och kommunens övergripande mål om 
infrastrukturutveckling och hållbar miljö tagit fram mål för trafiken i kommunen. I detta 
beskriver kommunen dels att andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka.  

Ytterligare styrdokument som finns är en gång- och cykelplan som antogs 2013 och som 
sträcker över perioden 2012-2020. I den planen finns åtta prioriterade gång- och 
cykelsträckor upptagna och föreslås byggas ut i samband med att detaljplaner har 
upprättats. Flera av de områden som tas upp i planen är genomförda eller på gång, 
såsom förbättrade cykelparkeringar och cykelgarage vid pendeltågstationen. 

Kommunstyrelsförvaltningen anser att kommunen har en planering och ett gott 
genomförande för att uppmuntra till och främja cykeltrafiken i kommunen. Samt att de 
mätningar som görs via medborgarundersökning och resvaneundersökning är tillräckliga 
för att ha en uppföljning av kommuninvånarnas cyklande. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetskontroller 

Bilagor 

Motion Cykelmål för Salems kommun 

Delges 
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors 
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 71 KS/2019:86 - 101

Svar på motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt Sverige, 
väckt av Berit Karlsson (MP)

Berit Karlsson (MP) har väckt en motion om att ansluta Salems kommun till Fossilfritt Sverige. 
För att ta ytterligare ett steg i klimatarbetet yrkar motionären att kommunen bör ansluta sig 
till initiativet Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och 
andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Plattformen startades som ett 
initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med målet att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en del av Regeringskansliet. 
Fossilfritt Sverige utmanar företag, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder 
för att minska utsläppen av växthusgaser. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda 
omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. 
En organisation kan anmäla sig till en utmaning för att visa att organisationen stödjer arbetet 
med att minska utsläppen av växthusgaser. Att ingå i Fossilfritt Sverige medför ingen 
ytterligare kostnad.

De utmaningar som Fossilfritt Sverige uppmanar till handlar idag om transporter, solenergi, 
klimatväxling av tjänsteresor samt tjänstebilar. Den utmaning som är aktuell i detta är 
tjänstebilsutmaningen.Målsättningarna i utmaningen kontrolleras inte, att anta 
utmaningarna innebär att man sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas 
med att nå. Fossilfritt Sverige kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet går, men inga 
sanktioner utdelas om målen inte uppnåtts. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 mars 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt 
Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP) 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Ärendet 
Berit Karlsson (MP) har väckt en motion om att ansluta Salems kommun till Fossilfritt 
Sverige. För att ta ytterligare ett steg i klimatarbetet yrkar motionsskrivaren att kommunen 
bör ansluta sig till initiativet Fossilfritt Sverige. 

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och 
andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Plattformen startades som ett 
initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015, med målet att Sverige ska bli ett av 
världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige är en del av Regeringskansliet.  

Fossilfritt Sverige utmanar företag, kommuner och regioner att genomföra konkreta 
åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Fossilfritt Sverige arbetar för att 
påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt 
lönsamt. En organisation kan anmäla sig till en utmaning för att visa att organisationen 
stödjer arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Att ingå i Fossilfritt Sverige 
medför ingen ytterligare kostnad.  

De utmaningar som Fossilfritt Sverige uppmanar till handlar idag om transporter, solenergi, 
klimatväxling av tjänsteresor samt tjänstebilar. Den utmaning som är aktuell i detta är 
tjänstebilsutmaningen. I den utmaningen räknas de fordon som får bonus i 
bonus-malus-systemet, dvs. elbilar, biogasbilar och laddhybrider. Utmaningen gäller alla 
personbilar som en organisation äger eller leasar oavsett hur de används i verksamheten. 
Det är endast personbilar som räknas in i den här utmaningen. Utmaningen gäller inte för 
lastbilar, lätta lastbilar, traktorer, arbetsmaskiner och utryckningfordon.  

För att anta någon av utmaningarna ska kommunen fylla i ett formulär, där det ska anges 
vilket mål som sätts upp samt vilket år som man beräknas vara klar.  

Målsättningarna i utmaningen kontrolleras inte, att anta utmaningarna innebär att man 
sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas med att nå. Fossilfritt Sverige 
kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet går, men inga sanktioner utdelas om målen 
inte uppnåtts.  
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Kommunstyrelseförvaltningens bedömning  
Salems kommun har i arbetet mot fullmäktiges övergripande mål för hållbar miljö antagit 
en målsättning om en omställning till en fordonsflotta med fossilbränslefria fordon. Planen 
bygger på en omställningstakt där fordonen ska vara utbytta till år 2024. År 2025 är 
regeringens mål för Sveriges offentliga förvaltningar.  

Utifrån det arbete som pågår i Salems kommun runt utbytet av fordon finns möjlighet att 
bifalla motionen och anta utmaningen om tjänstebilar och visa upp det arbete som vi gör i 
kommunen.  

</BeslutsText> 
Finansiering 
Motionen innebär ingen ytterligare finansiering. 

    
    
Mats Bergström Katarina Sjödin 
Kommundirektör Verksamhetscontroller 

Bilagor 
Motion -  Anslut Salems kommun till Fossilfritt Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP) 

Delges 
Verksamhetscontroller 



Motion
2019-02-13

Motion om att ansluta Salems kommun till Fossilfritt Sverige

I kommunens övergripande mål står det tydligt att Salems kommun ska ta 
sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. För att leva upp till 
det och ta ytterligare ett steg i klimatarbetet bör kommunen ansluta sig till 
initiativet Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, 
kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila 
bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och 
verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. 
Plattformen erbjuder därmed bra inspiration och stöd, så att vi som 
kommun kan ta vårt ansvar för att undvika de klimatkatastrofer som idag 
hotar mänskligheten.

Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det 
är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Initiativet är öppet 
för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. 
Deklarationen är ett sätt att hedra de målsättningar som, liksom Salems 
kommuns övergripande mål, syftar till att vi gör det vi måste för att 
utsläppen snabbt ska kunna minska. 

Vi yrkar att Salems kommun ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige.

Vi yrkar att anslutningen sker snarast, dock senast 31 december 2019.

13/2 2019 Miljöpartiet de gröna i Salem

genom

Berit Karlsson
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 7 KS/2019:43 - 101

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner

Motion - Anslut Salems kommun till Fossilfritt Sverige, väckt av Berit Karlsson (MP)
Motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt av Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och 
Anders Klerkefors (R)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen för beredning.

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 72 KS/2019:309 - 101

Svar på motion- Träd och klimat, väckt av Anders Klerkefors 
(R)

Anders Klerkefors (R) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 väckten 
motion avseende träd och klimat. Motionären yrkar att: riktlinjer för hur kommunen ska
hantera skogs- och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv tas fram samt att riktlinjer för hur
man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på återplantering
eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog, utarbetas.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 10 mars 2020 § 20. 
Bygg- och miljönämnden besutade att kommunen i nya detaljplaner ska hantera frågan om 
trädbeståndet på sådant sätt att värdefulla träd skyddas och onödig trädavverkning 
minimeras. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i bygg- och miljönämndens beslut och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till nämndens beslut om 
bevarande av träd inom nya detaljplaner. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 april 2020. 

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion- Träd och klimat, väckt av Anders Klerkefors 
(R)

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Ärendet
Anders Klerkefors (R) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 väckt 
en motion avseende träd och klimat. Motionären yrkar att: riktlinjer för hur kommunen ska 
hantera skogs- och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv tas fram samt att riktlinjer för hur 
man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa krav på 
återplantering eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog, utarbetas.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 10 mars 2020 § 20. 
Bygg- och miljönämnden besutade att kommunen i nya detaljplaner ska hantera frågan om 
trädbeståndet på sådant sätt att värdefulla träd skyddas och onödig trädavverkning 
minimeras. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i bygg- och miljönämndens beslut och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till nämndens beslut om 
bevarande av träd inom nya detaljplaner.  

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
BMN § 20
Delges
Kommunfullmäktige











Motion, Kommunfullmäktige 

Datum: 2019-09-26 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Träd och klimatet 

Världens träd och skogar spelar en avgörande roll i det globala klimatsystemet. Dels för 
att de binder stora mängder koldioxid från atmosfären när de växer. Men också för att 
förnybar råvara från skogen kan ersätta fossil råvara och på så sätt hjälpa till att bromsa 
den globala uppvärmningen. Därför påverkar det också klimatet när världens skogsarealer 
minskar, alltså när skog  huggs ner och marken omförs till byggnation, åkermark, 
betesmark eller annan markanvändning. När träd huggs ner snabbare än den hinner växa 
upp blir effekten att halten av koldioxid ökar i atmosfären. Olika uppskattningar pekar på 
att mellan 10 och 20 procent av de totala utsläppen av växthusgaser globalt går att 
hänföra till avskogning. Vid byggnation minskar idag trädbeståndet i våra tätorter och det 
ökar behovet av att en långsiktig planering för att bibehålla trädpopulationen. Vi anser 
därför att Salems kommun ska utarbeta riktlinjer för hur kommunen ska hantera skogs- 
och trädbeståndet ur ett klimatperspektiv. Vidare anser vi att kommunen samtidigt ska ta 
fram riktlinjer hur man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan ställa 
krav på återplantering eller klimatkompensation vid avverkning av träd och skog. 

Med hänvisning till ovanstående yrkas 

• Att riktlinjer för hur kommunen ska hantera skogs- och trädbeståndet ur ett
klimatperspektiv tas fram.

• Att riktlinjer hur man i detaljplaner, exploateringsavtal och andra handlingar kan
ställa krav på återplantering eller klimatkompensation vid avverkning av träd och
skog, utarbetas.

___________________________ 
Anders Klerkefors 
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