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 Kommunstyrelsen 
 

 
 

 

  

 

 

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 4 november 2019, kl 19.00- 20.40, 
ajournering kl 20.30- 20.35 

Beslutande: Lennart Kalderén (M), ordförande 
Elisabeth Bovin Exner (M) 
Farzana Khan (M) ersätter Björn Kvist (M) 
Rickard Livén (M)  
Raili Nilsson (C) 
Mia Franzén (L) 
Arne Närström (S)  
Patrik Robbertte (S) 
Berit Heidenfors (S) 
Maria Trap (R) ersätter Anders Klerkefors (R)  
Mona Lisa Larsson (SD) 

Ersättare: Björn Odelius (M), Maria Zitting Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Johanna Liljedahl 
(L), 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, 
utbildningsstrateg Katarina Sweding, kommunikationschef Clara Hägg, IT-chef 
Tony Söderlund, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, HR-chef Ulf Haraldsson, 
kommunsekreterare Linnea Edström, Olle Glimvik (M) § 111  

Utses att justera: Arne Närström (S) 
Justeringens  
plats och tid: Kansliet, onsdagen den 6 november kl 16.00 

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

Ordförande       ………………………… 
                           Lennart Kalderén (M)  

Justerande       …………………………  
                          Arne Närström (S) 
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Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdes- 
datum: 2019-11-04 

 

Datum för anslagets 
uppsättande: 2019-11-07 

Överklagande tiden går 
ut: 2019-11-28 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2019-11-29 

 

 

 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: ………………………… 

Linnea Edström 
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KS § 111 KS/2019:245.313 
 
Fastställande av renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 
2020 

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2020. Förslaget innehåller ett förslag till 
en generell höjning av taxan med 3,84 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre 
justeringar. 
 
SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2019-05-23 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 
med 2020. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan beslutas så 
snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda kommuninvånare i god tid 
innan den börjar gälla. 
 
Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. 
 
Övriga förändringar i taxan är: 

- Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna “Sorterahemma” samt 
“Källsortering av matavfall”. 

- Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus. 
- Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till 

grovavfallssortering. 
- Övergångstaxan avslutas, fastland. 
- Övergångstaxan avslutas, skärgård. 
- Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till 

gemensamhetsanläggning. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2019 och behandlades 
på kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 102. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs 
enligt bilagor till tjänsteskrivelse daterat den 11 september 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 
2020. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 112 KS/2019:318.000,KS/2019:322.000 
 
Anmälningsärenden 

Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2019-09-26 

SN § 89 Beslut om upphandling av gruppbostad enligt LSS, Söderby Gärde  

Resor och transporter på Södertörn 

KSAU minnesanteckningar 2019-09-30, 2019-10-21 

Protokoll KSTU 2019-10-02, 2019-10-23 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 113 KS/2019:68.000 
 
Delegationsbeslut 

Brådskande beslut, Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande 
Gåva till Rönninge Show Chorus, KS/2019:68, 2019-10-14 
 
Tilldelningsbeslut i upphandlingar, Jan Lorichs, planeringsstrateg  
Flytt & magasinerings tjänster, Dnr: TI 2019-1062 
 
E-läromedel, Dnr: TI 2017-1197 
 
Färskt bröd-matbröd och konditorivaror, Dnr: TI 2019-1098 
 
Pumpar samt service och underhåll av pumpar, Telge Nät AB, Södertälje,Salems- & Nykvarns 
kommun, Dnr: TI 2017-1016 
 
Bevaknings Tjänster, Dnr: TI2019- 1048 
 
Upphandling av samordnad varudistribution, Dnr: SUN 2019/050 
  
Städ- och hygienprodukter, Dnr: TI 2018-2103 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 114 KS/2019:288.041 
 
Mål och budget 2020 med ekonomisk plan för 2021-2022 

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2020-2022 beslutades av 
fullmäktige 2019-06-13. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL. 
 

Den svenska ekonomin bedöms av SKL efter några år av stark tillväxt vända ner mot en tydlig 
avmattning. SKL bedömer att det går mot en mild lågkonjunktur under 2020 och att den 
fortsätter även under 2021. 
 

Bedömningen är att arbetslösheten stiger till drygt sju procent och att världskonjunkturen 
viker. Antalet arbetade timmar som har utvecklats positivt i förhållande till demografin blir 
omvänd, vilket innebär att det demografiska trycket ökar medan sysselsättningen inte längre 
växer i samma takt som tidigare. 
 

Minskade skatteintäkter har inneburit större krav på ytterligare effektiviseringar utöver det 
alternativ i juni om 1,3% som inarbetades i ramarna för samtliga nämnder utom bygg- och 
miljönämnd och kultur- och fritidsnämnd. Jämfört med beslut om ramar i juni har barn- och 
utbildningsnämnden ytterligare effektiviseringar om 4,1 miljoner kronor och socialnämnden 
2,1 miljoner kronor. 
 

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 
2020: 7,0 miljoner kronor (0,7% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster) 
2021: 5,2 miljoner kronor (0,5% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster) 
2022: 0,4 miljoner kronor (0,04% av skatter och bidrag exklusive jämförelsestörande poster). 
 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 oktober 2019. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020, 
ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 enligt tjänsteskrivelse daterat 2019-10-23. 

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
kommun år 2020 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.  

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 
god ekonomisk hushållning: 

a. Mål nr 6 - 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. 

b. Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för 

god ekonomisk hushållning: 
a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 

Södertörn. 
b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-11-04 

9 av 32 

 

 Kommunstyrelsen 
 

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till 
revisorernas budgetäskande: 654 tkr (2020), 656 tkr (2021) och 659 tkr (2022).  

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2020 till 19:67 kronor per 
skattekrona. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden 
om likviditeten och resultatet så tillåter.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att 
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2020. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2020-2021 kvarstår oförändrad, och 
höjs med 0,70 kr (2,6 procent) per m3 för år 2022. Taxehöjningar/justeringar för 
2021 och framåt ska omprövas i slutet av 2020 utifrån bokslut 2019 samt prognosen 
för 2020.  

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med  
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 200 miljoner 

kronor under perioden 2020-2022. 
b. Finansiering från markförsäljning 26 miljoner kronor under perioden 2020-2022.  
c. Egen likviditet om 75 miljoner kronor som används under 2020.  
d. Upptagande av nya lån med 393 miljoner kronor under planperioden, varav 180 

miljoner kronor år 2020, 135 miljoner kronor år 2021 och 78 miljoner kronor år 
2022. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen år 2020 
enligt bilaga 2, Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 inklusive nämndernas förslag till 
mål och budget för planperioden, där kommunstyrelsen Mål och Budget 2020 finns som en 
del. 

Yrkanden  
Arne Närström (S) yrkar på följande ändringar, se bilaga 1:  

1. Ingen besparing för barn- och utbildningsnämnden, 3368 tkr tillförs 2020-2022 
2. 2 mnkr 2020-2022 tillförs socialnämnden 
3. 600 tkr 2020 och 200 tkr 2021 tillförs (netto) kommunstyrelsen för en kostchef med 

mera, inklusive vissa besparingar på området  

Mia Franzén (L), Raili Nilsson, Elisabeth Bovin Exner (M) och Rickard Livén (M) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut.  

Mia Franzén (L) och Raili Nilsson (C) yrkar avslag på samtliga av Arne Närströms (S) yrkanden.  

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på de delar av ordförandens förslag till beslut, punkterna 
1-10 samt kommunstyrelsens beslut för egen del, som inte berörs av Arne Närströms (S) 
yrkanden och förklarar de bifallna. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut mot punkt 1 i Arne Närströms (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot punkt 2 i Arne Närströms (S) 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot punkt 3 i Arne Närströms (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020, 
ekonomisk plan för åren 2021 och 2022 enligt tjänsteskrivelse daterat 2019-10-23. 

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 
kommun år 2020 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.  

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 
god ekonomisk hushållning: 

a. Mål nr 6 - 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. 

b. Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  
4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för 

god ekonomisk hushållning: 
a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på 

Södertörn. 
b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit ställning till 
revisorernas budgetäskande: 654 tkr (2020), 656 tkr (2021) och 659 tkr (2022).  

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2020 till 19:67 kronor per 
skattekrona. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under planperioden 
om likviditeten och resultatet så tillåter.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att 
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2020. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2020-2021 kvarstår oförändrad, och 
höjs med 0,70 kr (2,6 procent) per m3 för år 2022. Taxehöjningar/justeringar för 
2021 och framåt ska omprövas i slutet av 2020 utifrån bokslut 2019 samt prognosen 
för 2020.  

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med  
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 200 

miljoner kronor under perioden 2020-2022. 
b. Finansiering från markförsäljning 26 miljoner kronor under perioden 

2020-2022.  
c. Egen likviditet om 75 miljoner kronor som används under 2020.  
d. Upptagande av nya lån med 393 miljoner kronor under planperioden, varav 

180 miljoner kronor år 2020, 135 miljoner kronor år 2021 och 78 miljoner 
kronor år 2022. 
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Kommunstyrelsens beslut för egen del  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen år 2020 
enligt bilaga 2, Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 inklusive nämndernas förslag till 
mål och budget för planperioden, där kommunstyrelsen Mål och Budget 2020 finns som en 
del. 

Reservation 

Arne Närström (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Ekonomi 
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Ordf. sign.  
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KS § 115 KS/2019:232.000 
 
Svar på remiss - Reviderad Klimat- och energistrategi 
2020–2045 för Stockholms län 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna 
och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom 
ramen för uppdraget och mot bakgrund av de långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen 
ska länsstyrelserna i dialog med andra aktörer ta fram nya långsiktiga regionala energi- och 
klimatstrategier. 
 
Länsstyrelsen har genomfört dialogmöten med länets kommuner för att få kunskap om vilka 
förutsättningar och utmaningar som finns hos kommunerna för att nå klimatmålen. 
Länsstyrelsen har också genomfört workshops inom områdena transporter, 
energiförsörjning, bostäder och konsumtion. Vidare har Länsstyrelsen samverkat med Region 
Stockholm, StorSthlm, Energikontoret och Trafikverket och har på så vis samordnat 
strategins framtagande med exempelvis Region Stockholms klimatfärdplan. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2019 och behandlades 
på kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 105. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2019 som svar på 
remissen “Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län”. 

Protokollsanteckning 
Maria Trap (R) medges lägga följande anteckning till protokollet, se bilaga 2: “Vi kan anta 
tjänsteskrivelse daterat den 20 september 2019 som svar på remissen, men vi vill samtidigt 
understryka att det är viktigt att vi som kommun redan gör vad vi kan för att minska 
kommunens klimatpåverkan. Som sagt i skrivelsen: “Ytterst är det konkreta aktiviteter som 
leder till verklig förändring” och det är mycket som kommunen har kontroll över eller kan 
påverka själv, där vi inte behöver vänta på förtydligande av roller och avgränsningar mot 
andra organisationer”.  

Lennart Kalderén (M), Mia Franzén (L) och Raili Nilsson (C) medges lämna följande anteckning 
till protokollet: “Vi anser inte att förslaget i detta ärende innebär att Salems kommun 
kommer att vänta på förtydligande av roller etc. Salems kommun kommer att - parallellt med 
initiativ från Länsstyrelsen, med flera - fortsätta att leverera förslag inom klimat och 
energistrategi”. Arne Närström (S) ansluter sig till protokollsanteckningen.  

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades kl 20.30-20.35 

______________________ 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Länsstyrelsen 
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Ordf. sign.  
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Just. sign. 
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KS § 116 KS/2019:182.340 
 
Svar på remiss - Samråd om viktiga vattenfrågor 

Till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 3 maj 2019 en remiss från 
Länsstyrelsen Västmanlands län via kommunstyrelsen att besvara. Länsstyrelsen i 
Västmanlands län är utsedd att vara vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Länsstyrelsen är även distriktets vattenförvaltningsrepresentant som samordnar 
vattenförvaltningsarbetet inom vattendistriktet Norra Östersjön. 
 
Vattenmyndigheten har tagit fram samrådsdokument “Viktiga vattenfrågor i Norra 
Östersjöns vattendistrikt - Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 
2021 - 2027”. Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6- 
årscykler där varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt 
åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Som ett delmoment inför 
framtagandet av förvaltningsplanen ska vattenmyndigheten enligt 
vattenförvaltningsförordningen genomföra samråd. Samrådshandlingen tar upp det 
viktigaste och det mest väsentliga frågorna som vattendistriktet står inför. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2019 samt behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 106 samt på bygg- och 
miljönämndens sammanträde den 11 juni 2019 § 51. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 2019 som svar på 
remissen “Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt”. 

2. Kommunstyrelsen kommenterar till remissen att Salems kommun vill understryka 
behovet av en styrande lagstiftning för hantering av dagvattenproblematik så att 
kommunerna kan få stöd i att hitta angreppssätt för att trygga dagvattenhantering 
nu och framöver. Genom detta stöd i form av lagstiftning kan mindre kommuner 
med begränsade resurser göra tryggare investeringar. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Länsstyrelsen 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 117 KS/2019:235.000 
 
Svar på remiss - Cykelplan 2019 Södertälje kommun 

Remissversion av Södertälje kommuns cykelplan har inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Syftet med Cykelplan 2019 är att visa vad kommunen kan och bör göra för att uppnå ökad 
cykling. Målet är att cyklingen ska öka i alla åldrar och under alla årstider. Cykelplan 2019 
innehåller fem strategier för ökad cykling, samt riktlinjer för utformning, drift och underhåll. 
 
I cykelplanen listas ett antal cykellänkar upp i prioriteringsordning (prio 1-3). Objektnummer 
22 är kopplingen mot Salem som är markerat som prio 1. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2019 och behanlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 107. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott uttalade även att: “Kommunstyrelsens tekniska utskott 
ställer sig positiv till förslaget om cykelplan och framförallt till den cykellänk som ansluter till 
den gång och cykelväg som kommunen själva bygger”. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2019 som sitt svar på 
remissen angående Södertälje kommuns förslag till Cykelplan 2019. 
 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Södertälje kommun 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 118 KS/2019:329.000 
 
Svar på remiss - Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon i Stockholms län 

Länsstyrelsen skickar ut remissen för synpunkter. Syftet med planen är att ge kunskap om 
nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel 
bör ske för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås. Länsstyrelsen önskar att 
remissinstanserna kommenterar hur vi kan arbeta tillsammans för att realisera planen och 
hur de målkonflikter som behandlas i planen kan hanteras. 
 
Det teknikskifte som behövs i fordonsflottan för att nå uppsatta miljömål kommer att kräva 
ny infrastruktur för drivmedel. För realisering av sådan infrastruktur behövs en plan med 
tydlig roll- och ansvarsfördelning. Salems kommun är positiv till att en regional plan tas fram 
som ett steg i den riktningen. 
 
Därutöver framför Salems kommun att: 

● Stockholmsregionens expansion med största sannolikhet kommer att innebära en 
ökad efterfrågan på drivmedel och att det bör vara utgångspunkten för strategin. 

● Elektrifieringen av fordonsflottan med tillhörande laddinfrastruktur kräver styrning 
och samordning med kapacitet för produktion och distributionen av el 

● Att utbyggnad av infrastruktur för nya drivmedel främst ska ske genom marknaden - 
inte med (kommunala) skattemedel. 

 
Vad gäller de specifika ställda frågorna anser kommunen att:a) det är bra om länsstyrelsen är 
drivande i processen och kallar kommunerna till regelbundna seminarier och 
avstämningsmöten samt att b) eventuella målkonflikter får bedömas från fall till fall och 
utmynna i bästa möjliga sammanvägning. Det är exempelvis viktigt att den regionala 
tillväxten inte hämmas. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 oktober 2019 § 115. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 som sitt svar på remissen 
Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län. 
 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Länsstyrelsen 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 119 KS/2019:302.000 
 
Samråd avseende planerat kraftledningsprojekt 
Kolbotten-Nynäshamn 

Sweco skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Dokumentet utgör underlag för 
avgränsningssamråd. Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning i 
området. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i 
elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är 
nödvändiga för att möta samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i 
området. 
 
Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras 
i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 oktober 2019 § 116. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende 
Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Nynäshamn. 
 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Sweco 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 120 KS/2019:301.000 
 
Samråd avseende nätkoncession befintlig ledning Kolbotten - 
Tullinge 

WSP skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Dokumentet utgör underlag för 
undersökningssamråd. Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning i 
området. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i 
elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är 
nödvändiga för att möta samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i 
området. 
 
Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras 
i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 oktober 2019 § 117. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende 
Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Tullinge. 
 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
WSP 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 121 KS/2019:293.000 
 
Samråd avseende kraftledning Kolbotten-Ekensberg-Almnäs 

Rejlers skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Den planerade 130 kV ledningen 
ersätter en befintlig 70 kV ledning i området. 70 kV ledningen kommer att avvecklas och 
raseras när den nya ledningen tagits i drift. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa 
tillräcklig kapacitet i elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt 
ökar. Åtgärderna är nödvändiga för att möta samhällets och Sökandens egna krav på 
leveranssäkerheten i området. 
 
Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras 
i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen. 
 
Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 oktober 2019 § 118. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende 
Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Ekensberg-Almnäs. 
 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Rejlers 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 122 KS/2019:22.265 
 
Avvaktan med inrättande av Ersboda naturreservat 

Den 21 oktober 2008 förvärvades området Ersboda av Stockholm stad och den 24 november 
2008 gav kommunfullmäktige bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett 
naturreservat inom fastigheten. 
 
Reservatets namn ska vara Ersboda naturreservat. Syftet med naturreservatet är att 
säkerställa ett tätortsnära varierat naturområde som är av väsentlig betydelse för 
tätortsnära friluftsliv i Salems kommun, samt bibehålla och utveckla områdets natur- och 
upplevelsevärden. 
 
Syftet är även att bevara områdets omväxlande topografi och dess variation av skogs- och 
naturtyper. Avsikten med reservatet är vidare att främja områdets biologiska mångfald, 
friluftsutnyttjande och kulturvärden. 
 
Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 oktober 2018, § 60 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 28 mars 2019, § 33. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2019 § 42 utgick ärendet. 
 
Med 4H-gårdens etableringen är området i ett nytt läge och kommunstyrelsen avvaktar med 
inrättandet Ersboda naturreservat. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvaktar med inrättandet Ersboda naturreservat. 
 
 
 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljönämnden  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 123 KS/2019:316.000 
 
Taxa för plan, bygglov och geografisk information 

Bygg- och miljöenheten har tillsammans med plan- och exploateringsenheten arbetat fram 
en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och 
mättjänster med mera. Detta arbete har baserats på en modell som bygger på den så kallade 
självkostnadsprincipen (Kommunallag 2017:725). Den innebär att en handläggningskostnad 
per timme räknas fram och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas 
så att kostnaden för handläggningen ska motsvara kommunens kostnader för densamma. 
 
Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs 
ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och 
övriga kostnader som kan hänföras till området. 
 
Det är den enskilda kommunens nedlagda tid och kostnader som ingår i beräkningarna av 
avgifterna vilket innebär att siffrorna skiljer sig åt mellan olika kommuner. I arbetet har 
underlag från andra kommuner som Huddinge, Botkyrka och Nykvarn använts som referens. 
 
Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir med all 
sannolikhet mer rättvis då den motsvarar kostnaden för handläggningen av ärenden. 
 
Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse inför införandet 
av öppna data. Simuleringar i Salem har visat att en sänkning samtidigt som komplicerade 
rabattstegar har tagits bort inte ger något intäktsbortfall. 
 
En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt att förstå och 
tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgiften gäller för olika typer av åtgärder. Ärendet 
beskrivs i tjänsteskrivelse datera den 28 augusti 2019 och behandlades på bygg- och 
miljönämndens sammanträde den 17 september 2019 § 74. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till bygg- och miljönämnden för 
omarbetning enligt följande:  
Förslaget innebär i vissa fall mycket stora avgiftshöjningar för mindre åtgärder 
samtidigt som avgifter för åtgärder i större fastigheter sänks. Här måste förslaget 
anpassas bättre till den marknadssituation Salem befinner sig visavi omgivande 
kommuner. Även om taxan baseras på kostnadskalkyler bör allmänhetens 
upplevelser av mindre åtgärder i förhållande till åtgärder på större fastigheter vägas 
in. Extrema avgiftshöjningar bör undvikas. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
Bygg- och miljönämnden  
 
 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 124 KS/2019:290.218 
 
Planbesked för del av fastigheten Storskogen 5, 
Storskogsvägen 

Fastighetsägaren inkom den 26 juni 2019 med en begäran om planbesked med syfte att 
möjliggöra 114 lägenheter om 1 rum och kök inom Kvarteret Storskogen. Två flerbostadshus 
föreslås uppföras på befintliga garage inom berört område. Området är beläget intill Salems 
centrum, cirka 400 meter söder om centrum. Gällande plan är Stadsplan för Söderby VI, plan 
82-06 och möjliggör “Framtida bildäck” (planbestämmelsen - Bg). 
 
Enligt kommunens riktlinjer för planbesked är bedömningen att komplettering med 
bebyggelse inom området skulle vara lämpligt. Omfattningen av bebyggelsen i förslaget är 
dock inte anpassad efter platsen och riskerar att upplevas som alltför dominerande i 
förhållande till befintlig bebyggelse. Föreslagna byggnaders volymer är för stora i jämförelse 
med befintlig bebyggelse inom området. Den föreslagna bebyggelsen kommer att skugga 
befintliga gårdar. Kommunen väljer även att prioritera Salems centrum över ytterligare 
byggprojekt i området i dagsläget. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför sökandes förslag inte är lämpligt 
och föreslår kommunstyrelsen att besluta om ett negativt planbesked 
 
Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av en detaljplan för 
del av fastigheten Storskogen 5. 

Yrkanden och proposition  
Arne Närström (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska ge ett positivt planbesked men med 
flera, större lägenheter.  

Raili Nilsson (C), Mia Franzén (L), Rickard Livén (M) och Maria Trap (R) yrkar bifall till 
ordförandens förslag till beslut.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Arne Närstöms (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av en detaljplan för 
del av fastigheten Storskogen 5. 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 125 KS/2019:286.100 
 
Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
trafikanordningsplaner, schakttillstånd och transportdispens 

Delegationsordningen är ett av nämndens viktigaste styrande dokument. I 
delegationsordningen anges den beslutanderätt som nämnden överför till förtroendevalda 
och personalen på kommunstyrelsen. Delegationsbeslut redovisas på kommunens digitala 
anslagstavla månadsvis och registreras i diarieföringssystemet. 
 
Punkt 51 i gällande delegationsordning lyder “Medgivande av undantag från bestämmelser i 
gällande Trafikförordning och lokala trafikföreskrifter” med delegat förvaltningschef miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. För att förtydliga stycket angående 
trafikanordningsplaner, schakttillstånd och transportdispenser föreslås följande tillägg: 

1. Punkt 51.1 Besluta om trafikanordningsplan. Vidaredelegat gatuchef. 
2. Punkt 51.2 Besluta om tillstånd för schaktning på allmän platsmark. Vidaredelegat 

gatuchef. 
3. Punkt 51.3 Beslut om och yttrande över transportdispens. Vidaredelegat gatuchef. 

 
Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2019 och 
behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 110. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade även att uppdra miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att kortfattat informera om ovan nämnda delegationsbeslut. 
Detta sker löpande på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar följande tillägg till delegationsordningen: 

a. Punkt 51.1 Besluta om trafikanordningsplan. Vidaredelegat gatuchef. 
b. 51.2 Besluta om tillstånd för schaktning på allmän platsmark. Vidaredelegat gatuchef 
c. Punkt 51.3 Beslut om och yttrande över transportdispens. Vidaredelegat gatuchef. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Trafikingenjör 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 126 KS/2018:162.000 
 
Svar på motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 

Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. 
Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till 
att det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare 
anser Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom 
tätbebyggda områden som en bullervall mot järnvägen. 
 

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken. 
 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68. 
 

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019 § 68 återremitterades ärendet för 
komplettering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exklusive bygg- och miljöenheten) 
har inte tagit emot några synpunkter eller klagomål angående buller under 2018. Bygg- och 
miljöenheten har tagit emot ett klagomål vilket redovisas i deras tjänsteskrivelse daterat den 
11 januari 2019. Synpunkterna hanteras enligt framtagen rutin med bekräftelse av mottagen 
synpunkt, återkoppling till synpunktslämnaren samt registrering i samlingsärende i 
diarieföringssystemet. 
 

Trafikverket har mottagit sju synpunkter under 2018-2019 angående fastigheter i Salems 
kommun. Två av dessa synpunkter kom från samma fastighetsägare och handlade om att 
uppföra en bullervall på den egna fastigheten för att minimera buller. Samtliga andra 
synpunkter handlade om fastigheter som hade för låga bullernivåer för att Trafikverket skulle 
vidta bulleråtgärder. 
 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att rutinerna synpunktshantering fungerar samt att 
buller från tågtrafiken inte är en generell olägenhet då det inkommit få klagomål. 
Förvaltningen anser därför att kommunen inte behöver ta initiativ till nya bullermätningar 
utmed tågsträckan och inte heller ta kontakt med Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägen. 
 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 oktober 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 127 KS/2018:240.339 
 
Svar på motion - Ny len sand på Mölle Strand, väckt av Mia 
Franzén (L) 

Mia Franzén (L) har lämnat in en motion om att ny finkornig sand ska läggas på Mölle strand. 

I motionen beskrivs det att Möllebadet är en uppskattad badstrand med fina bryggor och en 
badramp för tillgänglighet. Sanden har dock blivit mer grovkornig och grusig genom åren, 
vilket motionären vill förändra. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att om ny sand ska läggas på 
Möllebadet behöver en del av gammalt sand först forslas bort. Även stenar/gräs/ogräs 
behöver tas bort innan ny sand läggs. 
 

Den totala kostnaden för sand, frakt, sandskatt, bortforsling och arbete beräknas till ca 150 
tkr. Denna kostnad ryms inte inom gatuenhetens budget. 
 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 
 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 23 oktober 
2019 § 123 och instämmer i motionärens uppfattning. Ett investeringsanslag om 150 tkr 
kommer att föreslås i investeringsbudgeten för 2020. 
 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
Yrkanden och proposition 
Mia Franzén (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 bifaller motionen. 
 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 128 KS/2019:223.000 
 
Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta den 
regionala överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län. 

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i kraft. Enligt lagen ska huvudmännen överenskomma om centrala frågor i 
utskrivningsprocessen. Överenskommelsen är tillfällig och ska stödja anpassning till den nya 
lagen. Syftet är att den ska stödja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunerna och 
landstinget mot en individcentrerad och sammanhållen vård- och omsorg för personer efter 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård upphävs i samband med den nya lagens ikraftträdande. 
 

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 16 september 2019 § 85. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar den den regionala 
överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län i enlighet med socialnämndens beslut. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. 
 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Storsthlm 
Socialnämnden  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 129 KS/2019:314.000 
 
Avgift för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär 

Socialnämndens ordförande tog den 3 oktober 2019 ett brådskande beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär. Detta då den nuvarande uppräknade avgiften överstiger 80 kr per dag. 
 

Bestämmelserna om egenavgifter i SoL (Socialtjänstlagen) skiljer på stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL är 
att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen 
får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för missbruk i HVB 
(hem för vård eller boende) eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, 
såväl pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och 
oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM (lagen om vård av missbrukare). 
 
Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr per dag. Detta regleras i 6 kap 1 § 
Socialtjänstförordningen och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av 
den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ändrar avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär från 100 kronor per dag till 80 kronor per dag. 

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden delegation att ändra avgiften för uppehälle 
vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär. 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 130 KS/2019:234.730 
 
Rapportering enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2: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 finns ett gynnande beslut som ej verkställts.För perioden finns ett gynnande 
beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera. För perioden 
finns ett gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts. 
För perioden finns tre beslut som verkställs senare 3 månader från beslutsdatum att 
rapportera. 
 
Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 16 september 2019 § 86. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2:a kvartalet 2019. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 131 KS/2019:258.100 
 
Remiss av fordonspolicy för Salems kommun 

Denna policy anger grundprinciperna för Salems kommuns hantering och ansvarsfördelning 
av fordon. Salems kommun strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av 
våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även 
trafiksäkerheten. 
 

Salems kommun har inte tidigare haft en fordonspolicy och vill med detta dokument ange 
principer för hantering och ansvarsfördelning av fordon, hur kommunens fordon ska 
framföras i trafiken på ett säkert sätt. Samt förebygga riskerna för att någon av våra 
anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i trafiken. 
 

Förslag till fordonspolicy föreslås skickas på remiss till kommunens nämnder och råd för 
yttrandet. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 september 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslag till fordonspolicy för yttrande enligt 
sändlista. 

2. Yttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 12 december 2019. 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att komplettera policyn 

med förslag till riktlinje(r) för användande av dubbdäck eller icke-dubbdäck på 
berörda fordon. 
 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Sändlista 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 132 KS/2019:317.101 
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 
 

Kommunstyrelsen våren 2020: 10 februari, 9 mars, 14 april, 25 maj 
Kommunstyrelsen hösten 2020: 21 september, 12 oktober, 2 november, 30 november 
 
Kommunfullmäktige våren 2020: 20 februari, 23 april, 11 juni 
Kommunfullmäktige hösten 2020: 1 oktober, 19 november, 10 december 
 
Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personal- 
och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU). 
 

KSAU våren 2020: 27 januari, 17 februari, 30 mars, 11 maj, 8 juni 
KSAU hösten 2020: 7 september, 28 september, 19 oktober, 16 november, 14 december 
 
KSTU våren 2020: 29 januari, 19 februari, 1 april, 12 maj, 10 juni 
KSTU hösten 2020: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-10-08. 
 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-10-08. 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Samtliga nämnder 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 133 KS/2019:1.000 
 
Revidering av firmatecknare för Salems kommun 2019 

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 och 10. 
 

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, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin 
Nordenmalm, 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 
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. 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena 
Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken 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 Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Maria Halef, Birgitta 
Eklund och Agneta Forsslund 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. 

 
 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Lön 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

KS § 134 KS/2019:289.168 
 
Risk- och sårbarhetsanalys för Salems kommun 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska en risk-och sårbarhetsanalys för 
kommunens geografiska områdesansvar upprättas. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen 
är att öka kommunens riskmedvetenhet och minska sårbarheten samt öka kommunens 
förmåga att hantera extraordinära händelser. 
 
Risk- och sårbarhetsanalysen är grunden till arbetet med att förebygga risker, minska 
sårbarheten och öka kommunens krishanteringsförmåga, för att få en säkrare och tryggare 
kommun. 
 
Analysen är grundad på genomgång av befintlig dokumentation, intervjuer samt enkäter 
med kommunens krisledningsgrupp, förvaltningschefer, delar av kommunens 
krisledningsnämnd samt strategiskt viktiga funktioner inom kommunstyrelseförvaltningen. 
Analysen har sammanställts av kommunens säkerhetssamordnare. 
 
I arbetet har kommunens samhällsviktiga verksamheter, kritiska beroenden, allvarligaste 
risker samt åtgärdsförslag identifierats och tagits fram. 
 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 september 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för Salems kommun. 
 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Säkerhetssamordnare 
Länsstyrelsen 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 


