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 Kommunstyrelsen 
 

 
       

 

 

 

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 23 september 2019, kl. 19.00 - 19.40 

Beslutande: Lennart Kalderén (M), ordförande 
Elisabeth Bovin Exner (M) 
Björn Kvist (M) 
Rickard Livén (M)  
Raili Nilsson (C) 
Petter Liljeblad (L) ersätter Mia Franzén (L) 
Arne Närström (S) ersätts av Tommy Eklund (S) §§ 87-88 
Patrik Robbertte (S) 
Berit Heidenfors (S) 
Maria Trap (R) ersätter Anders Klerkefors (R) 
Mona Lisa Larsson (SD) 

Ersättare: Farzana Khan (M), Björn Odelius (M) §§ 79-86, 89-100, Maria Zitting Nilsson (C), 
Håkan Paulson (KD), Tommy Eklund (S), Gunila Kallio (S), Kjell Häggkvist (S), 
Conny Wessberg (SD) 

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, socialchef Jenny Thorsell, miljö- och 
samhällsbyggnadschef Christina Lood, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, 
skol- och förvaltningschef Eva Lindkvist, kommunikationschef Clara Hägg, IT-chef 
Tony Söderlund, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, HR-chef Ulf Haraldsson, 
kommunsekreterare Linnea Edström, plan- och exploateringschef Sofia 
Granström §§ 79-88, säkerhetssamordnare Victoria Skynäs §§ 79-94 

Utses att justera: Patrik Robbertte (S)  

Justeringens  
plats och tid: Kansliet, onsdagen den 25 september 2019 kl. 09.30 

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

Ordförande       ………………………… 
                           Lennart Kalderén  

Justerande       …………………………  
                          Patrik Robbertte  
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Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdes- 
datum: 2019-09-23 

 

Datum för anslagets 
uppsättande: 2019-09-25 

Överklagande tiden går 
ut: 2019-10-16 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2019-10-17 

 

 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: ………………………… 

Linnea Edström 
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§ 100 Svar på motion - Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (R) 
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§ 104 

 
Svar på motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie 
Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) 

 
§ 105 
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KS § 79  

 

Anmälningsärenden 

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-09 

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-09-11 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 80  
 
Delegationsbeslut 

Förordnande av kommundirektör under semester sommaren 2019 Mats Bergström 
Kommundirektör. KS/2019:32 

Delegationsbeslut tilläggsavtal med fastighetsägare Sandbäcksvägen 111, Christina Lood, 
miljö- och samhällsbyggnadschef. KS/2019:68 

Tilldelningsbeslut i upphandlingar, Jan Lorichs, planeringsstrateg 

Skafferiavtal Södertälje, Dnr: TI 2018-2049 

Drift- och underhåll Skogsängshallen, Dnr: TI 2019-1004 

Trygghetslarm för Södertälje, Salem, Nykvarn och Katrineholms kommuner, Dnr: TI2018-2002 

Brådskande beslut, Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande 

Brådskande delegationsbeslut angående gåva till Rönninge tennisklubb. KS/2019:280 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 81 KS/2019:279.040 

 

Delårsrapport för Salems kommun 

Resultatet för perioden januari till juli är ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande 
poster på 29,0 miljoner kronor. Resultatet för perioden inklusive VA och jämförelsestörande 
poster är 96,6 miljoner kronor.  
Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 6,9 
miljoner kronor, vilket är 3,0 miljoner sämre än årets budget. Resultatet inklusive VA och 
jämförelsestörande poster prognostiseras till 73,7 miljoner kronor.  
Verksamhetens nettokostnader inklusive jämförelsestörande poster förväntas för helåret bli 
5,7 miljoner kronor högre än budget.  

Hos nämnderna är de största avvikelserna följande:  
● Kommunstyrelsen - 2,6 miljoner kronor 
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl markförsäljning) - 2,1 miljoner kronor 
● Socialnämnden - 5,2 miljoner kronor 
● Kultur- och fritidsnämnden + 1,7 miljoner kronor 
● Barn- och utbildningsnämnden + 2,8 miljoner kronor 

Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 
● bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt 3,8 miljoner kronor som är 

orealiserade vinster på pensionsplaceringar 
● köp och försäljning av fastighet (36,3 miljoner kronor) samt försäljning av tomter 

(29,7 miljoner) påverkar resultatet positivt, då detta inte varit budgeterat i den 
omfattning som utfallet visar. 

Nämnderna har godkänt delårsrapporterna för egen del vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 3 september 2019 § 44, bygg- och miljönämndens sammanträde den 3 
september 2019 § 62 och kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september 2019 § 
38. Socialnämnden förväntas besluta om delårsrapporten vid sammanträden den 16 
september 2019. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkände delårsrapporten för miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen den 11 september 2019 § 88 och gav miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att om möjligt minska det prognostiserade 
underskottet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 september 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen noterar de uppdrag som givits av berörda nämnder att om möjligt 
nedbringa de prognostiserade underskotten.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen för 2019. 
______________________ 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 82 KS/2019:275.040 

 
Delårsrapport per juli 2019 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningen, bestående av bland annat kanslienheten, 
ekonomienheten, HR-enheten och IT-enheten, ska upprätta delårsrapport per juli. 
Kommunstyrelsen har använt 34 988 tkr för perioden januari till juli och budget för samma 
period har varit 35 290 tkr. 

Resultatet för perioden januari till juli är 302 tkr lägre än periodens budget för 
kommunstyrelseförvaltningen. Prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse mot 
budget om -2 575 tkr. Den enskilt största negativa avvikelsen står posten medel till 
förfogande för. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse om -2 750 tkr. 
Kommunstyrelseförvaltningen har för perioden en positiv avvikelse med 0,3 mnkr och 
prognosen för helåret beräknas till en negativ avvikelse med -2,6 mnkr. Avvikelsen återfinns 
inom posten medel till förfogande och är en budgetteknisk post som detta år är kopplad mot 
barn- och utbildningsnämndens prognostiserade resultat. När barn- och 
utbildningsförvaltningen inte har redovisat lika stor positiv avvikelse som kommunstyrelsen 
har förväntat sig visar kommunstyrelsens prognos en negativ avvikelse.  

Delårsrapporten per juli för investeringar visar att av budgeten på 4 142 tkr har 350 tkr 
använts under perioden. 

Utfallet per juli månad 2019 är 3 792 tkr lägre än budget. De större avvikelserna återfinns 
inom IT-enheten, som har de största investeringarna. Hittills har IT-enheten inte påbörjat de 
investeringar som varit planerade bland annat infrastruktur för AD, kopiatorgenomgång och 
inventering samt datortäthet i grundskola. Till årets slut beräknas kommunstyrelsen använda 
3 656 tkr av budgeten på 7 101 tkr. Det är främst IT-investeringar, men även införandet av 
e-arkiv och införandet av projektsystem för uppföljning av exploateringar som inte kommer 
att hinna avslutas under 2019. 

Vid tidpunkten för delårsuppföljningen är flera mål inte ännu möjliga att följa upp då 
mätningar görs under hösten eller på helårsresultat. Det vi vid denna tidpunkt kan se är 
uppföljningen för Effektivitet, där utfallet är över uppsatta målvärden och målet uppfyllt. 
Dessutom har en uppföljning av de ekonomiska målen gjorts och där kan vi konstatera att 
kommunstyrelseförvaltningen följer budget, dock finns en negativ prognos för 
förfogandemedel. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten för kommunstyrelsen per juli och 
helårsprognosen. 

______________________ 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Ekonomi 

KS § 83 KS/2019:216.045 

 
Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 
2019 

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

Liksom andra likartade aktörer på den finansiella marknaden berörs Kommuninvest av de 
lagkrav på kapitaltäckning som växt fram i kölvattnet av finanskrisen. En större kapitalbas ger 
också Kommuninvest mer tyngd och bättre anseende på marknaden, vilket är till fördel vid 
upplåning för vidareutlåning till medlemmarna. Kommuninvest ger i stadgarna en möjlighet 
för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser 
för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemsskapet. Den 
lägsta insatsen gäller ett belopp om 200 kronor per invånare och den högsta nivån är 900 
kronor per invånare. Kommunen får sedan ränta på det kapital som är inbetalt. Räntan 
garanteras inte över tid utan beror på det överskottsutrymme som finns inom ramen för den 
ekonomiska föreningens utdelningsbara medel. Salems kommun är sedan år 2010 medlem i 
Kommuninvest. Kommunens inbetalda insats uppgår för närvarande till 4,1 miljoner kronor 
(244 kr per invånare). Kommunen har i dagsläget inte någon ambition att höja det insatta 
kapitalet. 

Kommunen nyttjar aktivt Kommuninvest som finansieringspartner och vid senast genomförd 
upplåning erbjöd Kommuninvest de mest förmånliga villkoren av tillfrågade aktörer. 
Ekonomienhetens bedömning är att kommunen har god nytta av sitt medlemskap i 
Kommuninvest och att betald insats tillika ger en rimlig nivå på avkastning. Ekonomienheten 
bedömer att kommunen inte ska gå in med kapital utöver miniminivån då kommunens 
likviditet i övrigt främst bör nyttjas för kommunens driftskostnader och investeringsbehov. 
Vårt förslag till beslut till kommunstyrelsen är därför att kommunstyrelsen beslutar att 
inte erlägga någon särskild insats under år 2019 till Kommuninvest. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 13 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att Salems kommun under år 2019 till Kommuninvest avstår från 
erlägga någon särskild insats för att utöka det insatta kapitalet. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kommuninvest 
Ekonomi 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-09-23 

10 av 44
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KS § 84 KS/2019:259.045 

 
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat 

Salems kommun utfärdade sin borgensförbindelse med Kommuninvest den 15 september 
2010 och dessa är enligt lag endast giltiga i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Salems 
kommun behöver därmed fatta ett nytt beslut i fullmäktige som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande för att kunna förlänga borgensåtagandet ytterligare 
tio år. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(“Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (“Garantiavtalet”). Även dessa avtal 
är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Salems kommun undertecknade Regressavtalet den 23 november 2011 och 
Garantiavtalet den 23 november 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år 
och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för 
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (“Bekräftelsen”). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 juli 2019.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 15 september 2010 (“Borgensförbindelsen”), vari Salems 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s (publ) (“Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Salems kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att regressavtalet 
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun bekräftar att garantiavtalet 
undertecknat av Salems kommun den 23 november 2011, vari Salems kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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gäller.  
§ 84 (forts) 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Lennart 
Kalderén och ekonomichef Siv Jönsson Westerlund att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 85 KS/2019:261.040 

 

Äskande av medel för Google G-suite 

It-enheten äskar av kommunstyrelsen innehållna medel för applikationen Google G-suite. 
Kostnaden avser licenskostnader för Google G-suite på årsbasis. Under år 2018 övergick 
Salems kommun från kontorsstödplattformen Google Basic till den version av Google G-suite 
som är anpassad till rådande nationell och europeisk lagstiftning (GDPR). Medel tillfördes och 
50% av medlen uppgående till 1 350 tkr, placerades hos kommunstyrelsen till förfogande. 

Dessa medel utgör hälften av den totala årskostnad på 2 700 tkr som uppstod vid övergången 
från Google Basic till Google G-Suite och betalas som årsvis prenumeration till Google via 
deras återförsäljare. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 29 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 1350 tkr från kommunstyrelsen till förfogande 
(ansvar 11491) till It-enheten (ansvar 1161). 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
IT 
Ekonomi 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 86 KS/2019:282.821 

 
Utökad investering för utveckling av Prästboda bollplan 

I investeringsbudget för 2019 finns en post med konstgräs på Prästboda bollplan på 4 mnkr 
samt en post för toalett och förråd på Prästboda bollplan på 1,8 mnkr. 

I förslag till investeringsbudget för 2020 finns en post med belysningsanläggning/staket på 
Prästboda 3,9 mnkr. För att genomföra en kostnadseffektivare lösning och minska 
åtgärdstider för boende i området föreslås att båda projekten genomförs samtidigt genom 
ett tillägg på 7,7 mnkr till projektet. Projektering/upphandling sker under resterande del av 
2019 med åtgärder under 2020 för färdigställande under kvartal två 2020.  

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde den 11 
september 2019 § 90. Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 
19 september § 46. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 september 2019 samt i ordförandeförslag 
daterat den 6 september 2019.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner projektet "Utveckling av Prästboda bollplan" på totalt 13,5 
mnkr år 2019 och 2020.  

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att projektet kan påbörjas efter kommunstyrelsens beslut och att 
tilldelningsbeslut avvaktar kommunfullmäktiges beslut om investeringsmedel.  

Yrkanden och proposition 
Arne Närström (S), Petter Liljeblad (L), Maria Trap (R) och 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.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner projektet "Utveckling av Prästboda bollplan" på totalt 13,5 
mnkr år 2019 och 2020.  

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar att projektet kan påbörjas efter kommunstyrelsens beslut och att 
tilldelningsbeslut avvaktar kommunfullmäktiges beslut om investeringsmedel.  
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Protokollsanteckning 
Arne Närström (S) medges lämna följande protokollsanteckning:  

“Vi socialdemokrater säger inte nej till belysning och konstgräs på Prästboda bollplan och vi 
ser det som nödvändigt för att öka träningsmöjligheterna för kommunens fotbollsföreningar 
och RSF i spetsen.  

Pengarna avsatta för Fågelsångshallen samt de medlen avsatta för Prästboda bollplan, totalt 
cirka 53,3 miljoner, hade varit mer än tillräckligt för att inleda bygget av en kommunal 
idrottsplats.  

Hela processen har med tydlighet bevisat att en långsiktig och strategiskt plan saknas, hos 
den moderatledda Alliansen, inom kultur- och fritidsområdet.  

Vill man erbjuda “en av Södertörns bästa boendemiljöer” måste man ha ett mer långsiktigt 
tänk och planera rekreationsmiljöer parallellt med övrig nybyggnation.  

Vi står fast i att ett växande Salem i en nära framtid behöver en idrottsplats.” 

 

 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Ekonomi 
Arkiv 
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KS § 87  
 
Strandskydd inom detaljplan för Rönninge kungsgård 

På grund av jäv deltar inte Arne Närström (S) och Björn Odelius (M) i handläggningen av 
ärendet.  

Den 29 oktober 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt bygg- och miljönämnden att 
upprätta detaljplaner för Rönninge Kungsgård och Björknäs med planprogrammet och 
inkomna synpunkter som grund. I planprogrammet föreslås att mindre bostadsbebyggelse 
inom strandskyddat område ska prövas under detaljplaneprocessen.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är lämpligt att pröva 
byggrätter inom strandskyddat område inom detaljplan för Rönninge Kungsgård. 
Förvaltningen bedömer dock att det finns särskilda skäl för att pröva upphävandet av 
strandskydd för strandpromenaden. Förvaltningens slutsats är att strandpromenaden kan 
föreslås inom strandskyddat område men inte byggrätter.  

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen då kommunstyrelsen ger bygg- och miljönämnden 
planuppdrag.  

Ordförandens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen uttalar följande: 
“En gångstig runt större delen av Flaten och särskild vid strandområdet vid Rönninge 
Kungsgård, har länge varit en stark politisk ambition i Salems kommun. För att finansiera och 
förhandla om förverkligandet av gångstigen är det viktigt att kommunen kan erbjuda 
byggrätter i utbyte mot den mark som krävs. Samtliga dessa åtgärder kräver dispens från 
strandskyddet. Syftet med gångstigen är att erbjuda allmänheten en nära tillgång till 
vattenbrynet, ett allmänt syfte som bör ligga i linje med rekvisiten för strandskyddsdispens. 
Kommunstyrelsen är medveten om att detta ännu inte har blivit praxis. För 
kommuninvånarnas räkning och för den lokala demokratin skull, är det angeläget att 
kommunen driver detta ärende.” 

2. Kommunstyrelsen avslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Yrkanden och proposition  
Petter Liljeblad (L), Patrik Robbertte (S), Raili Nilsson (C) och Maria Trap (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  
1. Kommunstyrelsen uttalar följande: 
“En gångstig runt större delen av Flaten och särskild vid strandområdet vid Rönninge 
Kungsgård, har länge varit en stark politisk ambition i Salems kommun. För att finansiera och 
förhandla om förverkligandet av gångstigen är det viktigt att kommunen kan erbjuda 
byggrätter i utbyte mot den mark som krävs. Samtliga dessa åtgärder kräver dispens från  
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 Kommunstyrelsen 
 

§ 87 (forts) 

strandskyddet. Syftet med gångstigen är att erbjuda allmänheten en nära tillgång till 
vattenbrynet, ett allmänt syfte som bör ligga i linje med rekvisiten för strandskyddsdispens. 
Kommunstyrelsen är medveten om att detta ännu inte har blivit praxis. För 
kommuninvånarnas räkning och för den lokala demokratin skull, är det angeläget att 
kommunen driver detta ärende.” 

2. Kommunstyrelsen avslår miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bygg- och miljönämnden  
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KS § 88 KS/2019:285.252 

 

Förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4 

På grund av jäv deltar inte Arne Närström (S) och Björn Odelius (M) i handläggningen av 
ärendet.  

Fastigheten Rönninge 1:17, belägen på Flatenvägen 4 har varit ute till försäljning. Tomtarean 
är ca 11 440 m2 och ligger vid sjön Flaten. Det är en bra möjlighet för kommunen att förvärva 
marken som ingår i framtida kommunala planer för en gångstig utefter Flatens västra strand. 
Gångstigen ingår i den kommande detaljplanen för Rönninge kungsgård. Kommunen har 
även god möjlighet att stycka av en del av marken för att få ut två byggrätter. 

Efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunstyrelsens ordförande fattat 
ett brådskande beslut på delegation om att ingå avtal under förutsättning av 
kommunfullmäktiges godkännande gällande förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, 
Flatenvägen 4 till en köpeskilling på 6 mnkr.  

Enligt köpekontraktet ska Salems kommun betala handpenning den 10 september 2019 om 
600 tkr samt resterande belopp om 5,4 mnkr på tillträdesdagen.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 september 2019.  

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4. 
2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2019 med 6 mnkr för 

förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, Flatenvägen 4. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att i första hand ska finansiering ske genom likviditet 

och i andra hand beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av 
fastigheten med 6 mnkr under perioden 2019-2021. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del  
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av brådskande delegationsbeslut från 

kommunstyrelsens ordförande den 2 september 2019 gällande förvärv av Rönninge 
1:17, Flatenvägen 4. 

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L), Patrik Robbertte (S), Maria Trap (R) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut. Ordföranden konstarerar att enbart ordförandens förslag till 
belsut föreligger och at kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Rönninge 1:17, Flatenvägen 4. 
2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2019 med 6 mnkr för 

förvärv av fastigheten Rönninge 1:17, Flatenvägen 4. 
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3. Kommunfullmäktige beslutar att i första hand ska finansiering ske genom likviditet 
och i andra hand beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av 
fastigheten med 6 mnkr under perioden 2019-2021. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del  
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av brådskande delegationsbeslut från 

kommunstyrelsens ordförande den 2 september 2019 gällande förvärv av Rönninge 
1:17, Flatenvägen 4. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 89 KS/2019:276.000 

 

Avgift för tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Den 1 juli trädde lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersatte den 
tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland annat att det krävs ett tillstånd 
från kommunen för att ha rätt att sälja tobaksvaror i detaljhandel, till skillnad från tidigare lag 
då det räckte med en anmälan. Det krävs också tillstånd för partihandel med 
tobaksprodukter, dvs. annan försäljning än i detaljhandel. Ett tillstånd kan gälla för en viss tid 
eller tillsvidare och ska ges till försäljningsstället av den kommun där försäljningsstället är 
beläget. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen även tillståndsansökan för att 
täcka handläggningskostnaderna.  

Tidigare avgifter enligt tobakslagen beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 
juni 2011 § 26 och avgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 § 3.  

Ärendet behandlades på socialnämnden sammanträde den 2 september 2019 § 73.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillstånd för att sälja tobak, 
när det gäller detaljhandel, ska vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande 
förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja 
tobak, när det gäller detaljhandel, ska vara 8 424 kr för 2019 och sedan årligen justeras 
motsvarande förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för att ansökan om tillstånd för att sälja tobak, 
när det gäller partihandel, ska vara 8 924 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande 
förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för anmälan om ändrat ägar- eller 
bolagsförhållande ska vara 3 690 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande 
förändringen av konsumentprisindex från föregående år. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för tillsyn av försäljning av enbart 
tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 2 670 kr och försäljning av en kombination av 
tobak/e-cigaretter/folköl ska vara 4 458 kr för 2019 och sedan årligen justeras motsvarande 
förändringen av konsumentprisindex från föregående år.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 90 KS/2019:234.730 

 
Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 1:a kvartalet 2019 

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

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera: 
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte verkställts tre 
månader från dagen för beslut. 
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där verkställigheten 
avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats av annan 
anledning utan att verkställas. 
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare rapporterats 
som ej verkställda men som senare verkställs. 

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden 2019-01-01- 2019-03-31 finns ett gynnande beslut som ej verkställts att 
rapportera. Vidare finns ett gynnande beslut som ej verkställts från tidigare perioder att 
rapportera och som ännu inte verkställts. För perioden finns ett gynnande beslut som 
avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera. 

Ärendet behandlades på socialnämnden sammanträde den 17 juni 2019 § 62. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige att godkänner rapporteringen enligt SoL och LSS av gynnande beslut 
som ej verkställts, 1:a kvartalet 2019.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 91 KS/2019:251.701 

 

Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i 
Stockholms län 

Storsthlm är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar. 
Storsthlm har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram en reviderad 
överenskommelse om hantering av avlidna. Detta för att tydliggöra kostnader, administrativa 
rutiner och ansvarsfördelningen gällande transport av avlidna och bårhusförvaring. 
Målgruppen är personer som avlidit inom särskilt boende där kommunen är 
sjukvårdshuvudman. Den reviderade överenskommelsen antogs av Landstingsstyrelsen i 
Stockholm den 18 september 2018 och i Landstingsfullmäktige den 20 november 2018. 
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträde den 31 januari 2019 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta överenskommelsen gällande omhändertagande av avlidna. 

Salems kommun har fått överenskommelsen som remiss och har fått förlängd svarstid fram 
till den 23 september. Socialnämnden i Salems kommun har 2016-06-13 § 70 antagit en 
tidigare version av överenskommelsen, där även privatdrivna bårhus ingick som aktör. 
Överenskommelsen har sedan reviderats eftersom det ansågs föreligga risk för att den kunde 
strida mot lagen om offentlig upphandling att teckna en överenskommelse med en privat 
aktör. Det nya förslaget gäller därför nu enbart mellan Stockholms läns landsting och 
kommunerna i länet. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar den reviderade överenskommelsen om omhändertagande av avlidna 
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Storsthlm 
Socialnämnden  
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KS § 92 KS/2019:260.049 

 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019 

Varje nämnd ska årligen anta en internkontrollplan för sin uppföljning av verksamheterna 
inom nämndens ansvarsområde. Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra 
och följa upp nämndens verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till 
följande punkter: 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 
- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner 
 
I varje kontrollmoment ingår att genomföra en riskanalys där sannolikheten för att det 
uppstår brister i verksamheten vägs samman med konsekvensen av att det uppstår en brist. 
Vid föregående års riskanalys bedömdes samma internkontroller finnas kvar under 2019. 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat efter den internkontrollplanen men planen har 
inte tagits upp för beslut för år 2019. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 26 augusti 2019.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019. 

 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Verksamhetscontroller 
Arkiv 
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KS § 93 KS/2019:9.049 

 

Komplettering av internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kompletterat internkontrollplanen med en ny 
rutin. Avsikten är att förhindra att värdefull information och kunskap om pågående och 
avslutade projekt på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen går förlorad eller blir svår att 
hitta om exempelvis medlemmar i projektet byts ut. Det minskar i sin tur sårbarheten på 
förvaltningen och ökar kommunens effektivitet. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 11 september 2019 § 90.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kompletteringar av 
internkontrollplanen. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
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Revisionsrapport - Kommunens beredskap för extraordinära 
händelser och höjd beredskap 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat hanteringen av kommunens 
beredskap för extraordinära händelser och höjd beredskap. Granskningen ingår i 
revisionsplanen för år 2019. Granskningen visar att kommunen har en tydlig organisation och 
ansvarsfördelning avseende krisledningsgruppen och krisledningsnämnden som möjliggör för 
kommunen att bedriva ett ändamålsenligt krisledningsarbete.  

Den sammanfattande bedömningen utifrån revisionens granskning är att kommunstyrelsen 
delvis bedrivit ett ändamålsenligt krisberedskapsarbete, men brustit främst vad gäller 
uppföljning och övningsverksamhet. Arbetet med krishantering är ett kontinuerligt arbete 
och just nu pågår en uppdatering av kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys. 
Därtill kommer förvaltningsspecifika krishanteringsplaner att tas fram. Externt erhållna bidrag 
planeras användas till resurser för övnings- och utbildningstillfällen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 maj 2019.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 28 maj 2019 som svar på 
revisionsrapport “Granskning av kommunens beredskap för extraordinära händelser och 
höjd beredskap”.  
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Beslutsexpediering 
Revisorerna  
KPMG 
Verksamhetscontroller 
Säkerhetssamordnare 
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KS § 95 KS/2019:213.007 

 

Revisionsrapport- Granskning av hantering av 
leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive 
betalningsbevakning 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens hantering av 
leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive betalningsbevakning.  
Granskningen visar att kommunen på övergripande nivå har riktlinjer avseende hantering av 
kund- och leverantörsfakturor samt attest. Revisionen anser att kommunen bör införa 
beloppsbegränsningar vid attest, tillse att upplägg av nya leverantörer sker av oberoende 
personer, att automatiska kontroller av leverantörsbetalningar införs och att kommunen 
säkerställer att alla intäkter erhållits.  

Kommunstyrelseförvaltningen har infört automatiska kontroller vid betalning av 
leverantörsfakturor med hjälp av ett kontrollsystem, Inyett. Med detta anser förvaltningen 
att tillräckliga kontroller utförs. Beloppsbegränsningar vid attest kan styras via 
delegationsordningar och kommunstyrelseförvaltningen kommer att inleda dialog med övriga 
förvaltningar om att hur de kan säkerställa att rätt intäkter inkommer till kommunen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 maj 2019.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 28 maj 2019 som svar på 
revisionsrapport “Granskning av kommunens rutiner avseende leverantörsfakturor samt 
kundfakturering inklusive betalningsbevakning” 
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Revisorerna 
KPMG 
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Remiss av förslag till vissa ändringar i lokala 
ordningsföreskrifter för Salems kommun 

I Salems kommuns lokala ordningsföreskrifter ges kommunen rätt att närmare reglera vad 
som gäller för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Grundläggande 
bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen 
(SFS 1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Salems kommun skall upprätthållas. De lokala 
ordningsföreskrifterna reviderades senast den 30 september 2010.  

Förslaget till lokala ordningsföreskrifter skickas till kommunens nämnder samt till externa 
remissinstanser enligt sändlista. Efter remisstiden kommer förslaget att bearbetas ytterligare 
en gång innan antagande av kommunfullmäktige. De antagna föreskrifternas expedieras 
därefter för fastställande av Länsstyrelsen i Stockholms län och införande i Stockholms läns 
författningssamling. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 2 juli 2019.  

Kommunstyrelsens beslut  
1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslag till lokala ordningsföreskrifter för 

yttrande enligt sändlista.  
2. Yttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 24 oktober 2019. 

 

 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Sändlista 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 97 KS/2019:202.000 

 
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län 

Den regionala vattenförsörjningsplanen har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Stockholms läns landsting och länets kommuner genom Storsthlm. Planen 
var på remiss från den 10 november 2017 till 15 mars 2018. Ärendet behandlades i 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 21 februari 2018 § 7 samt i kommunstyrelsen den 15 
mars 2018 § 16 där kommunstyrelsen ställde sig bakom planens mål och strategier. 
Formuleringarna i mål och strategier har inte förändrats i den slutgiltiga planen från 
remissen.  

I Salem finns tre utpekade vattenförekomster varav en är grundvattenförekomst. Bornsjön är 
utpekad som en av förekomsterna med högsta regionala prioritet. Här finns redan 
nödvändiga skydd. S:t Botvid (grundvatten) och Tullan (ytvatten) har båda god kvalitet och är 
utpekade som lägre respektive hög (Tullan) regional prioritet.  

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 11 juni 2019 § 53 och 
föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål 
och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 juli 2019.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och 
strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

 

 

 

 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 98 KS/2019:212.106 

 

Södertörns utvecklingsprogram 2035 

Under år 2018-2019 har kommunstyrelsernas ordförande samt kommundirektörerna på 
Södertörn diskuterat ett utkast till utvecklingsprogram som Södertörns planeringschefer 
arbetat fram, och programmet presenteras nu inom alla de åtta kommunerna för beslut. 
Planen är att kommunstyrelsen beslutar programmet vid sammanträdet den 23 
september 2019. Förslag till Södertörns utvecklingsprogram 2035 framgår av bilaga 1. 
Södertörnssamarbetet utgörs av de åtta kommunerna på Södertörn (Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö). Syftet är att stärka den 
regionala och kommunala utvecklingen. 

Samverkan mellan Södertörnskommunerna ska kännetecknas av: 
- fokus på den gemensamma nyttan, 
- respekt för den demokratiska processen i den enskilda kommunen, 
- gå före – ett gott regionalt ledarskap, 
- regional samverkan som handlar om att både ge och få. 

Kommunerna i samarbetet ska verka för: 
- att stärka den kommunala och regionala utvecklingen. Det stärker Södertörn och 
därmed våra kommuner, 
- att kommunledningarna i politik och förvaltning ska nå sina mål i hemkommunen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 juni 2019.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta Södertörns utvecklingsprogram 2035. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Södertörnskommunerna 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 99 KS/2019:11.349 

 

Dagvattenstrategi och dagvattenpolicy för Salems kommun 

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande dagvattenstrategi med dagvattenpolicy för 
Salems kommun startade 2017 och har arbetats fram av en tjänstemannagrupp inom miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av VA, bygg och miljö samt plan- och 
exploatering i Salems kommun. 

Syftet med dagvattenstrategin med dagvattenpolicy är att Salems kommun genom 
gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv 
dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till samtliga 
delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan. Den riktar sig även till 
aktörer utanför kommunen såsom privata fastighetsägare, exploatörer och byggherrar. I 
strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy som innehåller övergripande bestämmelser 
kring vad som gäller för dagvattenhanteringen i Salems kommun. Dagvattenstrategin utgör 
det dokument som mer detaljerat beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten för att 
leva upp till policyn. 
Dagvattenstrategin med tillhörande dagvattenpolicy kommer att vara en del av VA-planen. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 11 september 2019 § 94.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenpolicy för Salems 
kommun. 

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L) och Maria Trap (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar dagvattenstrategi med tillhörande dagvattenpolicy för Salems 
kommun. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 100 KS/2018:160.000 

 

Svar på motion - Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 

Anders Klerkefors (R) yrkar i en motion väckt 2018-04-10 att kommunen ska ta fram en 
trafiksäker lösning vid Hagaporten samt eftersträva en separering av gående. Motionen yrkar 
även att biltrafiken ska anpassa sig till de gående genom att anordna en lösning i form av en 
midja likt den vid busshållplatsen på Uttringevägen och vid utfart Sandbäcksvägen vid 
Lustigknopp genom att ett körfält avsätts till gående och cyklister och ett till motorfordon. 
Gatuenheten har gjort en trafikmätning vid Hagaporten under en vecka i maj 2019. Under 
denna veckan körde ca 10 000 fordon genom Hagaporten, jämt fördelade i båda riktningarna. 
Det varierar från ca 800 - 1800 fordon/dag. Fordonen hade en medelhastighet på 27 km/h. 
Mycket trafik till och från infartsparkeringen passerar genom Hagaporten. 

Utifrån trafikmätningen anser gatuenheten att Hagaporten är en relativt trafikerad passage 
för biltrafik. Gatuenheten anser att passagen bör vara dubbelriktad för fordon så att det inte 
uppstår trafikstockningar. För gångtrafik finns istället tunneln vid Rönninge station inte långt 
från Hagaporten. Under perioden 2000-2019 har inga skador rapporterats vid Hagaporten. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott har uppdragit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att sätta upp skyltar som informerar gångtrafiken om 
gångtunneln i Rönninge centrum samt en skylt som informerar bilisterna om försiktighet och 
att gångtrafik kan förekomma i Hagaporten. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 5 juni 2019 § 81.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Yrkanden 
Maria Trap (R) yrkar i första hand återremiss för att ta fram en vidgad ambition för 
trafiksäkerhet och i andra hand bifall till motionen. Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på 
Maria Traps (R) yrkande om återremiss.  

Petter Liljeblad (L), Björn Kvist (M) och Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till 
beslut.  

Proposition 
Ordföranden ställer Maria Traps (R) yrkande om återremiss mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss. Ordföranden konstaterar därefter att 
enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med det.  

  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

§ 100 (forts)  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 101 KS/2017:329.101 
 
Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av 
Mats Nittve (MP) 

Mats Nittve (MP) har väckt motionen “Uppföljning av bifallna motioner” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017. Motionären yrkar att det görs en 
årlig uppföljning av det konkreta resultaten av bifallna motioner i kommunfullmäktige.  
Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende inventering av kommunens gamla träd. 
Motionären yrkande då på att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla träd i 
kommunen. Den 2 maj 2013 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till en ansökan till Länsstyrelsen i 
Stockholms län angående bidrag från åtgärdsprogram för hotade arter.  

Bidraget utmynnade i en trädinventering där länsstyrelsen identifierade 373 särskilt 
skyddsvärda träd i Salems kommun. Länsstyrelsens trädinventering 2006 - 2015 finns 
tillgänglig på salem.se tillsammans med en ytterligare utredning av värdefulla träd i 
Karlskronaviken.  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att nuvarande kommunikationsvägar, antingen 
formellt via återrapportering till nämnd eller utskott eller via webbsidan är en 
tillfredsställande kommunikation av de konkreta resultaten av bifallna motioner. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 där vidtagna åtgärder för bifallna 
motioner redovisas. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 102 KS/2018:78.101 

 
Svar på motion - Flytt av kommunens grusdeponi, väckt av Mia 
Franzén (L) 

Mia Franzén (L) väckte motionen “Flytt av kommunens grusdeponi” vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 februari 2018. Motionären anser att området Fruängen/Gråstena har 
en olycklig placering som förhindrar integration av området med övriga kommunen. 
Kommunens sand- och grusdeponi ligger som infart till området vilket ger tung trafik och 
buller som följd.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott och bygg- och miljönämnden bedömer att uppdraget om 
utredning bör ingå eller genomföras i samarbete med plan- och exploateringsenheten i och 
med upprättande av detaljplan för Rönninge kungsgård, plan 81-57. Marken som idag 
används som kommunalt upplag och ligger inom planerat detaljplaneområdet har tidigare 
varit avfallsdeponi. Med hänvisning till planprogrammet ska arbetet med detaljplanen utreda 
om befintlig industritomt kan användas för bostäder eller annan verksamhet. Innan slutgiltig 
markanvändning kan föreslås måste även utredning ske, och innan ny upplagsfastighet tas i 
anspråk måste ny lokalisering av denna utredas och möjliggöras. Frågan kommer att tas upp 
tidigt i detaljplaneprocessen. 

Behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 mars 2019 § 25 samt på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 januari 2019 § 8.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden och proposition  
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 anser motionen besvarad.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 103 KS/2018:77.101 
 
Svar på motion - Trygghetsspår i Salems kommun, väckt av 
Mia Franzén (L) 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska besluta utreda kostnaden för 
att anlägga ett trygghetsspår centralt i Salems kommun. Syftet är att invånare tryggt ska 
kunna motionera mitt i eller genom ett bostadsområde istället för i skogsspår. Förslaget 
innebär att ett motionsspår anläggs centralt i anslutning till redan existerande belysning längs 
med befintliga gång- och cykelstråk. 

Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens tekniska utskott ser att tryggheten är 
väsentlig för medborgarna. Detta avspeglas i trygghetsmätningar, medborgarfrågor mm. 
Även de som väljer att motionera i form av egen motion med löpning, powerwalk mm söker 
möjligheter att gör det på ett trygg sätt, ex i form av grupp, gärna på bra upplysta platser 
mm. Ett trygghetsspår stimulerar därför möjligheterna att motionera. Det ger en ökad 
tillgänglighet om det är nära, tryggt och enkelt att motionera. Det är en positivt inslag för 
folkhälsoarbetet. Kommunens motionärer använder sig både av kommunens elljusspår och 
de upplysta gång- och cykelvägarna. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnden anser att motionen är 
besvarad med hänvisning till redogörelsen för motiven liksom för utförandet av en utredning 
av kostnaderna. 

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 september 2018 § 
40 samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 18 oktober 2018 § 98.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden och proposition  
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 anser motionen besvarad.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 104 KS/2018:202.330 

 

Svar på motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i 
Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny 
Jörlén (C) 

Ankie Bosander och Gunny Jörlén (C ) har lämnat en motion om att en bänk med en sittande 
staty av Wilhelmina af Tibell iordningställs, i likhet med den staty i Filipstad av Nils Ferlin. 
Detta som en del av den konstnärliga utsmyckningen av torget. 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019. Ärendet behandlades på 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 maj 2019 § 33 samt på kommunstyrelsens 
tekniska utskott den 5 juni 2019 § 82.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott uttalade följande:  

“Kommunen har anslagit ansenliga belopp för utsmyckning i Rönninge torg och centrum, 
inklusive rondellen. En staty av Wilhelmina af Tibell skulle, enligt Kultur- och 
Fritidsförvaltningen, kosta ca 700 000 kr. I dagarna behandlas ett förslag om att anslå 
ytterligare 13,7 mnkr till Rönninge centrums ombyggnad för att inrymma redan tidigare 
beslutade investeringar på torget samt dessutom åtgärder på gator och vägar m m. 
När det gäller kommunens satsningar på konstnärlig utsmyckning ligger en tydlig tyngdpunkt 
på Rönninge centrum. När kommunen nu går in i ett svårare ekonomiskt läge samtidigt som 
kommunens konstnärliga uppmärksamhet måste falla på hela Salems kommun måste 
ytterligare satsningar i Rönninge centrum anstå. Däremot bör kommunen skaffa sig en 
helhetsvy över hur nuvarande och framtida utsmyckningar kan fördelas över samtliga 
tätorter i Salems kommun.” 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden och proposition  
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.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
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Ordf. sign.  
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 105 KS/2018:326.101 

 
Svar på motion - Dricksvattenfontäner, väckt av Mats Nittve 
(MP) 

I motionen väckt den 27 september 2018, yrkar Mats Nittve (MP) att kommunen verkar för 
att dricksvattenfontäner/vattenposter sätts upp på välbesökta platser i 
kommunen.Motionären beskriver att behovet av dricksvatten skjuter i höjden under varma 
somrar, speciellt sommaren 2018, vilket ledde till att miljontals plastflaskor såldes till 
medborgare. Motionären anser att detta är slöseri med resurser för både enskilda och 
samhället. Motionären föreslår därför att sätta upp dricksvattenfontäner vid strategiska 
punkter i samhället, exempelvis vid Rönninge station, Salems centrum och Möllebadet. 
Dricksvatten är klassat som livsmedel vilket kräver att en god standard upprätthålls via 
kontinuerlig tillsyn. Bygg- och miljönämnden anser att dricksvattenfontäner bör utformas så 
att god hygien säkerställs och möjligheten till skadegörelse minimeras. Medel för investering 
och drift av dricksvattenfontäner saknas. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 11 september 2019 § 95 
samt på bygg- och miljönämndens sammanträde den 3 september 2019 § 65.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av budgetläget. 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 106 KS/2018:207.101 

 
Svar på motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge 
C, väckt av Anders Klerkefors (R) 

I motionen yrkar Anders Klerkefors (R) på att en kreativ mötesplats för alla åldrar, med 
tonvikt på ungdomar, i den pågående Rönninge centrumbyggnationen startas under 2019 
och att lokaler hyrs i Rönninge centrum för att skapa en kreativ mötesplats. 

I Rönninge centrum finns idag samlingslokaler i Villa Skönvik (föreningsdriven), i Rönninge 
gymnasium och i Rönninge Folkets hus (föreningsägt) samt hos Grafikpunkten, Centralvägen 
2 (privatägt). Inga av dessa lokaler ligger mitt i centrum. Fritidsgårdsverksamhet är en öppen 
verksamhet för kommunens ungdomar. Den har ett närhetsintresse, men är öppen för alla 
ungdomar 13-18 år i kommunen.  

Kultur- och fritidsnämnden prioritering ligger främst på barn och ungdomsverksamhet, vilket 
är i linje med motionens ungdomsinriktning. För andra grupper, exempelvis vuxna finns 
ovanstående lokaler i anslutning till Rönninge centrum för kreativ verksamhet. Vad avser 
barn- och ungdomsverksamhet kan de ovanstående lokalerna användas likväl. 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018 § 70 om att starta “Projekt med fritid för unga i 
Rönninge”. Till ärendet anslogs 940 tkr. Rönninge mötesplats har haft verksamhet sedan 
oktober 2018 i Rönninge Folkets hus “Gluggen”. Den har varit öppen tre kvällar i veckan. 
Verksamheten är flexibel och bedrivs i olika tematiska former och även på olika platser. 
Syftet är att idéer och initiativ ska komma från ungdomarna själva. Enligt beslut ska 
verksamheten utvärderas efter sommaren 2019. Förslaget från kultur- och fritidsnämnden är 
att verksamheten fortsätter inom egen ram till och med sommaren 2020. Förslaget innebär 
att verksamheten bedrivs i flexiblare former. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde den 11 
september 2019 § 93 samt på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 5 september 
2019 § 42.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige avslår motionen på grund av budgetläget och hänvisar till de kreativa 
mötesplatser som kommunen redan tillhandahåller.  
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KS § 107 KS/2018:164.000 

 

Svar på motion - Säkrare och trevligare spontanbad, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 

Den 14 april 2018 inkom Anders Klerkefors (R) med en motion om att kommunen ska verka 
för säkrare och trevligare spontanbad.  

Motionären föreslår att kommunen ska verkar för säkrare och trevligare spontanbad. Syftet 
är att kommunen ska underhålla platser som idag används till spontanbad genom att göra 
dem säkrare och trevligare. Det handlar om att skapa trygga platser som även är tillgängliga 
utan bil. Motionen yrkar att åtgärder för säkrare och trevligare spontanbad vid Sandbäck och 
vid Rönninge centrum ska genomföras. De åtgärder som ska genomföras innefattar en mer 
frekvent renhållning, livräddningsutrustning av typ frälsarkrans med lina samt anordningar 
för säkrare access till vattnet. 

Anders Klerkefors (R) har tidigare inkommit, 2015-09-18 och 2017-01-16, med motioner om 
åtgärder för att underlätta för spontanbad och i kommunfullmäktige har båda dessa 
motioner avslagits. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott och kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte ska 
genomföras åtgärder för att tillskapa en spontan badplats vid Sandbäck och Rönninge 
centrum då det tillför ett kommunalt ansvar, vilket det saknas resurser för. Säkerheten är 
tillgodosedd genom livboj på båda platserna. Kommunen sköter renhållningen vid 
Skönviksbryggan vilket städas två gånger per vecka året om.  

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  
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KS § 108 KS/2018:382.003 

 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige baserat på SKL:s mall. Den nya arbetsordningen föreslås träda i kraft den 
1 november 2019.  

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den nya kommunallagen innebär att en 
del justeringar behöver göras av kommunfullmäktiges arbetsordning. Överlag är förslaget till 
arbetsordning lik det tidigare antagna förslaget med ett fåtal ändringar och uppdateringar.  

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar kommunfullmäktiges arbetsordning daterat den 3 juli 2019 att 
gälla från och med den 1 november 2019.  
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KS § 109 KS/2019:1.000 

 
Revidering av firmatecknare för Salems kommun 

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen återfinns 
i punkt 5. 

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

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

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

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

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson 
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom 
Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Birgitta Nilsson att två i förening 
eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria 
Alkhouri, Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med elektronisk signatur 
underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden, 
värdehandlingar o dyl. 

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur 
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro 
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats 
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef 
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia 
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall, 
enhetschef Karl Lindgren, utredare Nada Letic, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Kerstin Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av 
följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson, 
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa 
Hultberg. 

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

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

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena 
Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken, Birgitta Nilsson eller Marie-Louise 
Olheim underteckna kommunens moms och skattedeklarationer. 

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

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Mia Kotala och Maria Halef två i förening att med 
elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil för lönekörning. 

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Maria Halef och Mia Kotala som behöriga företrädare 
att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets hemsida. 

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till 
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där 
kommunens firmatecknare efterfrågas. 
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KS § 110 KS/2019:2.000 

 
Valärenden i kommunstyrelsen 2019-2022 

Kansliet har fått in följande förslag: 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Kommunstyrelsen väljer Raili Nilsson (C) som ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 
efter Ankie Bosander (C) för mandatperioden 2019-2022.  

2. Kommunstyrelsen väljer Raili Nilsson (C) som kommunens representant i styrelsen för 
föreningen Leader Sörmlandskusten efter Ankie Bosander (C).  
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