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 Kommunstyrelsen 
 

 
  

 

 

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 2 december 2019 kl 18.05-18.50 

Beslutande: Lennart Kalderén (M), ordförande 
Elisabeth Bovin Exner (M) 
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)  
Farzana Khan (M) ersätter Mona Lisa Larsson (SD) 

Ersättare: Björn Odelius (M), Maria Zitting Nilsson (C), Petter Liljeblad (L), Håkan Paulson 
(KD), Tommy Eklund (S), Gunila Kallio (S), Kjell Häggkvist (S) 

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, socialchef Jenny Thorsell, miljö- och 
samhällsbyggnadschef Christina Lood, skol- och förvaltningschef Eva Lindkvist, 
IT-chef Tony Söderlund, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, HR-chef Ulf 
Haraldsson, kommunsekreterare Linnea Edström 

Utses att justera: Arne Närström (S)  

Justeringens  
plats och tid: Kansliet, torsdagen den 5 december 2019 kl 08.30 

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: 2019-12-02 

 

Datum för anslagets 
uppsättande: 2019-12-06 

Överklagande tiden går 
ut: 

 
2019-12-27 

Datum för anslagets 
nedtagande: 2019-12-28 

 

 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 
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Linnea Edström 
 
 

 
 
  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-12-02 

3 av 28 

 

 Kommunstyrelsen 
 

Innehållsförteckning  

 
 
§ 135 

 
Anmälningsärenden 

 
§ 136 

 
Delegationsbeslut 

 
§ 137 

 
Finansiell placering 

 
§ 138 

 
Delegation av två svar från Salems kommun till socialnämnden 

 
§ 139 

 
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2020 

 
§ 140 

 
Svar på revisionsrapport - granskning av löneprocessen 

 
§ 141 

 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

 
§ 142 

 
Revidering av taxa inom livsmedelskontroll 

 
§ 143 

 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
§ 144 

 
Skogsängsgårdens och Solgårdens framtid 

 
§ 145 

 
Beslut om ny busshållplats på Skyttorpsvägen 

 
§ 146 

 
Beslut om plaskdammen i Salems centrum 

 
§ 147 

 
Revidering av avtal och reglemente för den gemensamma lönenämnden med Håbo och 
Trosa kommuner 

 
§ 148 

 
Övergripande styrdokument för krishantering 

 
§ 149 

 
Säkerhetsskyddschef för Salems kommun 

 
§ 150 

 
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun 

 
§ 151 

 
Svar på motion - Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (R) 

 
§ 152 

 
Svar på motion - Uppföljning av bifallna motioner, väckt av Mats Nittve (MP) 

 
§ 153 

 
Redovisning av obesvarade motioner 2019 

 
§ 154 

 
Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda 

 
§ 155 

 
Revidering av firmatecknare 

 
§ 156 

 
Valärenden till kommunstyrelsen 

  
 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-12-02 

4 av 28 

 

 Kommunstyrelsen 
 

 
§ 157 Information om Salems centrum 
 

  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-12-02 

5 av 28 

 

 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

KS § 135  
 
Anmälningsärenden 

Minnesanteckningar KSAU 2019-11-18 
 
Protokoll KSTU 2019-11-20 
 
Brev från Södertälje sjukhus angående invigning, 2019-11-05 
 
Rapport från Mälardalsrådet - Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  
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Ordf. sign.  
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KS § 136 KS/2019:256.004,KS/2019:68.000 

 
Delegationsbeslut 

Mats Bergström, kommundirektör 
Vidaredelegation av två ärenden: Delegation att överklaga vissa av Migrationsverkets beslut i 
ärenden om statlig ersättning samt rätt att föra kommunens talan i vissa mål vid 
Förvaltningsdomstol 2019-11-13 

Beslut avseende begäran om radering av personuppgifter. Dnr KS/2019:256 2019-11-11 

Jan Lorichs, planeringsstrateg 
Tilldelningsbeslut: Lek- och hobbymaterial. TI 2019-2028 2019-11-07 

Tilldelningbeslut: FK 2016-1096B Omr 78 VA distr Salem. TI 2016-1096A. 2019-11-08 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 137 KS/2019:342.040 
 
Finansiell placering 

Enligt kommunens placeringspolicy, daterad december 2018, ska ekonomienheten utarbeta 
förslag för att på lång sikt minska belastningen från kommunens pensionsförpliktelser på 
resultaträkningen och likviditeten. 

Under 2019 ligger kassalikviditeten på 170 procent mot normalt ca 108 procent genom årets 
fastighets- och tomtförsäljningar. Den höga kassalikviditeten har möjliggjort att den 
föreslagna ökningen av förvaltade pensionsmedel sker inom den upplåningsram som har 
beslutats av kommunfullmäktige för år 2019. 

Statistiskt får de kommuner som jobbar aktivt med finansiering av pensionsförpliktelser 
bättre ekonomi som resulterar i lägre kommunalskatt. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att ekonomienheten gör successiva insättningar av totalt 50 
miljoner kronor under perioden 2019-2021 i finansiella placeringar avseende pensionsmedel 
med hjälp av upphandlad förvaltare (Söderberg & Partners). 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
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KS § 138 KS/2019:319.000,KS/2019:332.700 
 
Delegation av två svar från Salems kommun till socialnämnden 

På grund av kort handläggningstid föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunstyrelsen delegerar två svar från Salems kommun till socialnämnden.  

Det första svaret angår “Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter”. Under åren 2017 och 2018 har SKL:s förbundsstyrelse utrett och förankrat en 
framtida finansiering av en sådan stödfunktion. Den 14 december 2018 presenterade och 
beslutade förbundsstyrelsen att rekommendera sina medlemmar att anta förslaget, vilket 
därefter skickats ut på remiss.  

Det andra svaret angår “Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel 
mellan Region Stockholm och kommunerna”. Syftet med den nya överenskommelsen är att 
ansvaret för hjälpmedel ska vara så samstämmigt i olika särskilda boendeformer samt 
effektivisera processen vid behov av förändringar inom hjälpmedelsområdet. Den nya 
överenskommelsen innebär också att ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet 
koncentreras till en överenskommelse, istället för flera olika överenskommelser.  

Det beräknas bli en knapp merkostnad för Salems kommun. Detta bedöms ligga inom vad 
som kan definieras som kostnadsneutralt. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 
november 2019.  

Svaren planeras att behandlas på socialnämndens sammanträde den 4 december 2019. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen delegerar svar på “Rekommendation från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter” till socialnämnden.  

2. Kommunstyrelsen delegerar svar på “Överenskommelse om fördelning av 
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna” till 
socialnämnden.  

 
 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 139 KS/2019:222.000 
 
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2020 

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm 

anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag 
från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg ska (inklusive programprislista 2020) vara fattade innan 15 december 2019.  

Den nya föreslagna uppräkning av programpengen är 1 %. Barn- och utbildningsnämnden har 
budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på programpriset inför 2020. 

Den nya föreslagna uppräkning av strukturtillägg är 1 %. Barn- och utbildningsnämnden har 
budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på strukturtillägg inför 2020. 

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 september 
2019 § 59.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige fastslår prislistan för gymnasieskolan 2020 baserat på en genomsnittlig 
uppräkning om 1 %. 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-12-02 

10 av 28

 

 Kommunstyrelsen 
 

KS § 140 KS/2019:307.007 
 
Svar på revisionsrapport - granskning av löneprocessen 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring kommunens 
lönehantering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019. 

Granskningen visar att kommunen till viss del har en intern kontroll som säkerställer att löner 
utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda i kommunen. Revisionens 
bedömning är att den interna kontrollen behöver förstärkas, samt att kommunen behöver se 
över flertalet styrande och stödjande dokument då dessa är daterade 2005-2012, ta fram 
rutinbeskrivningar över hur chefernas kontroller av löneutbetalningar ska ske, samt göra 
uppföljningar av att kontrollerna utförs. 

Kommunen avser att se över styrande och stödjande dokument i samband med att 
lönehanteringen flyttas över till Håbo kommun vid årsskiftet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2019 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av löneprocessen. 

 

 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Revisorerna 
KPMG 
Verksamhetscontroller 
Arkiv 
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Ordf. sign.  
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 141 KS/2019:344.000 
 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen 

Bygg- och miljönämnden har upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen. En revidering behövs för att finansiera den verksamhet som miljöenheten 
bedriver för att täcka de ökade kostnader som sker årligen enligt prisindex kommunal 
verksamhet (PKV) för löner och andra kostnader. Därför föreslår bygg- och miljönämnden 
några ändringar i bilagorna till taxan samt att timtaxan höjs från 1143 kronor till 1383 kronor 
per timme. Taxan för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen har alltid varit detsamma 
som taxan enligt miljöbalken i Salems kommun. 

Enligt 8 kapitel 14§ strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) i förening med 10 kapitel 4 § 
strålskyddslagen (SFS 2018:396), för en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den 
tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Dagens timavgift är baserad på de kostnader 
som bygg- och miljönämnden hade år 2017. Enligt den nya beräkningarna är det rimligt att 
timavgiften höjs från 1143 kronor till 1383 kr.  

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämnden den 22 oktober 2019 § 86.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen till 
1383 kronor per timme. 
2. Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens taxa för prövning och tillsyn 
enligt strålskyddslagen i Salems kommun att gälla från den 1 januari 2020.  

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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Ordf. sign.  
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Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 142 KS/2019:345.000 
 
Revidering av taxa inom livsmedelskontroll 

Bygg- och miljönämnden har behövt ta fram en ny taxa inom livsmedelskontroll, eftersom 

förordningen (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll upphör gälla den 14 december 2019. 
Den nya förordningen (EG) nr 2017/625 har några förändringar gällande begrepp och ord. 
Bland annat så upphör begreppet "extra offentlig kontroll" och ersätts med "uppföljande 
kontroll".  

I samband med förändringar i lagstiftning föreslår bygg- och miljönämnden ändring av den 
befintliga timavgiften. Den nya föreslagna taxan ska bättre täcka de kostnader som 
kommunen har för livsmedelskontroll och innebär att timavgiften höjs från 1 355 kronor i 
timmen till 1 472 kronor för all offentlig kontroll inklusive uppföljande kontroll i Salems 
kommun. Detta bland annat för att öka likvärdigheten för avgifter i Stockholms län. Bygg- och 
miljönämnden föreslår även att varje kalenderår kan timavgiften justeras med en uppräkning 
enligt "Prisindex för kommunal verksamhet" (PKV) som tillhandahålls av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Den nya taxan föreslås börja gälla den 14 december 2019 i och med 
lagändringen samt att den nya avgiften gäller från och med den 1 januari 2020. 

Beslutet fattas med stöd av livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt förordning om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (SFS 2006:1166). 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämnden den 22 oktober 2019 § 85. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för all offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet till 1 472 kronor per timme från och med den 1 januari 2020.  
2. Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet i Salems kommun att gälla från och med den 14 december 2019. 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 143 
KS/2019:343.000 

 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Bygg- och miljönämnden har upprättat förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. För att finansiera tillsynen som miljölagstiftningen kräver behöver timtaxan 
höjas. Därför föreslår bygg- och miljönämnden några ändringar i bilagorna till taxan samt att 
timtaxan höjs från 1143 kronor till 1383 kronor per timme.  

Enligt förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (SFS 
1998:808), så får en myndighet ta ut avgifter för prövning och tillsyn för sin verksamhet. 
Dagens timavgift är baserad på de kostnader som bygg- och miljönämnden hade år 2017. 
Höjningen innebär även att miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan ligger ungefär på samma 
nivå, vilket ökar jämlikheten i priser för kommunens företag.  

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämnden den 22 oktober 2019 § 84 samt 
delegationsbeslut från nämndens ordförande daterat den 22 november 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken till 1383 
kronor per timme. 
2. Kommunfullmäktige fastställer bygg- och miljönämndens taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken i Salems kommun att gälla från den 1 januari 2020. 
 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 144 KS/2019:124.290 
 
Skogsängsgårdens och Solgårdens framtid 

Skogsängsgården och Solgården har undersökts med avseende på förekomst av mögelsporer 
i lokalerna. Det förekommer inga anmärkningsvärda mängder men i ett utrymme i 
Skogsängsgården där det tidigare varit ett takläckage finns något förhöjda värden. Åtgärder 
för att komma tillrätta med och motverka brister i inomhusmiljön har och kommer att 
genomföras. I Solgården sker fortsatta undersökningar för att utreda orsakerna till avvikande 
lukt som noterats i ett utrymme. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att arbetet inleds med att avveckla och ersätta 
Skogsängsgården mot bakgrund av att det inte är ekonomiskt försvarbart att göra de mycket 
omfattande åtgärder som skulle krävas för att få byggnaden i ett godtagbart skick. Vidare 
föreslås att Solgården utreds vidare för att kunna ta ställning till om den byggnaden kan 
åtgärdas till rimliga kostnader eller om också den bör rivas och ersättas med ny byggnad. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 5 juni 2019 § 77.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att starta 
planeringen för att riva Skogsängsgården och ersätta den med en ny byggnad. 
2. Kommunstyrelsen ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta 
utredningen av inomhusmiljön i Solgården och därefter återkomma med förslag på åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 145 KS/2019:354.310 
 
Beslut om ny busshållplats på Skyttorpsvägen 

Seniorboendet Bovieran håller på att bygga 54 nya lägenheter mellan Skyttorpsvägen och 
Säbyvägen. Lägenheterna kommer att stå klara i slutet av 2020. Närmaste avståndet till en 
busshållplats från de nya lägenheterna är idag ca 500 m. För att göra det avståndet kortare 
föreslås en ny busshållplats anläggas på Skyttorpsvägen, mellan nuvarande busshållplats 
Skogvaktarstigen och utfarten till Salemsvägen (dvs intill Bondestigens västra utfart). Fem 
minuter till hållplatsen är ett vanligt mått på acceptabelt gångavstånd i medelstora städer. 
Från hållplatsen motsvarar fem minuters promenad ungefär en radie på 400 meter. 

Idag går buss 708 mellan Rönninge station och Tumba Station (via Hallunda) på 
Skyttorpsvägen. Det finns möjlighet att utöka linje 708 med en ny busshållplats utan att det 
påverkar restiderna i någon större utsträckning.  

Via Trafikverket och Trafikförvaltningen finns det möjlighet att ansöka om statlig 
medfinansiering vid anläggning av ny busshållplats. Då finns möjlighet att få bidrag med upp 
till 50 % av den totala kostnaden. Ansökningsperioden för åtgärder under 2020 har dock gått 
ut. Det finns däremot möjlighet att ansöka om åtgärder som påbörjas under 2021. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 20 november 2019 § 128. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige tillför 1,5 mkr till kommunstyrelsens för projektering och uppförande av 
en ny busshållplats på Skyttorpsvägen inklusive trottoar, övergångsställe och gång- och 
cykelbana från kommunfullmäktiges investeringsmedel till förfogande.  
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Beslutsexpediering 
Arkiv 
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Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 146 KS/2019:355.333 

 
Beslut om plaskdammen i Salems centrum 

Den 28 juni 2019 inkom bygg- och miljöenheten med en skrivelse (Dnr BoM-2019-315) till 
Gata/VA-enheten med anledning av vattenprov med förhöjd bakteriehalt. Vattenprovet 
visade på att halten av odlingsbara bakterier var fler än 500 cfu/ml, vilket är en kraftigt 
förhöjd halt än den tillåtna för badanläggning. Bygg- och miljöenheten begärde i skrivelsen in 
handlingar om orsaken till den förhöjda bakteriehalten, kompletterande vattenprov på 
bassängvattnet samt en skriftlig redovisning av resultat från utredning och provtagning.  

Under juli månad tog gatuenheten vattenprov på bassängvattnet som fortsatt visade höga 
halter av odlingsbara bakterier. Efter diskussion med Bygg- och-miljöenheten och 
VA-enheten beslutades att tillsätta klor i bassängen för att sedan ta ytterligare vattenprover. 
Efter manuell klorering varje dag efter vattenbyte visade vattenproverna fortfarande för höga 
halter av odlingsbara bakterier, dock betydligt lägre halter än tidigare. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11 samt ordförandens kommentar 
(protokollsbilaga 1). Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 20 
november 2019 § 129.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens beviljar 50 tkr för utökad drift i syfte att förbättra vattenkvaliteten i 
plaskdammen under säsongen 2020 från kommunstyrelsens medel till förfogande.  

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomi 

 

 

  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 147 KS/2019:120.106 

 
Revidering av avtal och reglemente för den gemensamma 
lönenämnden med Håbo och Trosa kommuner 

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att gå samman med Håbo och Trosa kommuner i 
ett lönesamarbete genom en gemensam lönenämnd. I samband med detta presenterades 
förslag till reglemente för den gemensamma lönenämnden samt avtal mellan de tre 
kommunerna kring samarbetet. Efter Salems kommuns anslutning till den gemensamma 
lönenämnden har de andra kommunerna funnit skäl att ändra/justera vissa skrivningar i både 
reglemente och avtal varför dessa nu behöver tas upp för nytt beslut. I respektive dokument 
är det markerat vilka ändringar som är gjorda med fet stil för tillagd text samt överstrykning 
där text är borttagen. 

I huvudsak innebär förändringarna i reglementet att nämndens sammansättning tydliggjorts, 
att respektive kommun tar eget arkivansvar, att nämnden har möjlighet att ha extrainkallade 
möten på distans samt att personalchef ersätter administrativ chef i samband med 
delgivning. 

Avtalet har tydliggjorts främst avseende skillnader i Trosa och Salems kommuners avtalstid, 
att man betalar samma ersättning samt avseende nämndens sammansättning. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 15 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade förslaget till reglemente för den 
gemensamma lönenämnden. 
2. Kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan kommunerna Håbo, Trosa 
och Salem. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-12-02 

18 av 28

 

 Kommunstyrelsen 
 

KS § 148 KS/2019:334.163 
 
Övergripande styrdokument för krishantering 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt i överenskommelsen mellan Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL), “ 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap ” beskriv det att kommunen ska ta fram 
ett styrdokument för arbetet med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla de 
övergripande strategierna och utvecklingsmålen för kommunens krishanteringsarbetet. 

Det övergripande styrdokumentet för krishantering, ersätter det äldre styrdokumentet 
“Krishanteringsplan, inför och vid extraordinära händelser i Salems kommun ”, antaget på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2017, § 27. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar “Övergripande styrdokument för krishantering”. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Plan för extraordinär händelse - Salems 
kommuns krishanteringsplan” delegeras till kommunstyrelsen . 
3. Kommunfullmäktige beslutar att antagandet av “Utbildning- och övningsplan för 
krishantering” delegeras till kommundirektören. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 149 KS/2019:335.163 

 
Säkerhetsskyddschef för Salems kommun 

Enligt säkerhetsskyddsförordningen ska det vid en verksamhet finnas en 
säkerhetsskyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt. “Vid verksamhet som 
förordningen gäller för ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en 
säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som 
föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning. Vid myndigheter ska 
säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef.” 2 kap. §2 förordning 
(2018:658) 

I samband med fastställandet av överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) om kommunernas arbete 
med civilt försvar 2018-2020, har man kommit överens om att kommuner ska ha en 
säkerhetsskyddschef. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens  beslut 
1. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fatta beslut om 
säkerhetsskyddschef. 
2. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören, vidaredelegat 
säkerhetsskyddschefen att: 

a. teckna kommunstyrelsen som myndighet i säkerhetsskyddsfrågor 
b. placering i säkerhetsklass samt besluta om registerkontroll 
c. ingå säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen 
d. utfärda interna föreskrifter om kommunens säkerhetsskydd 
e. upprätta säkerhetsskyddsanalys samt säkerhetsskyddsplan 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Säkerhetssamordnare 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 150 KS/2019:233.116 
 
Revidering av 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 innebär framförallt en revidering av språk och laghänvisningar. Förändringarna 
gäller utökning av vad som ska likställas med offentlig plats och uppstyrning av avfyrning av 
fyrverkerier. Förslaget innebär ett förbud inom vissa områden samt tillståndsansökan för att 
avfyra fyrverkerier på offentliga platser. Nyårsafton är undantaget.  

Förslaget till lokala ordningsföreskrifter har remitterats till kommunens nämnder samt till 
externa remissinstanser. Efter remisstiden har förslaget bearbetats ytterligare en gång. De 
antagna föreskrifternas expedieras därefter för fastställande av Länsstyrelsen i Stockholms 
län och införande i Stockholms läns författningssamling. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 1 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Salems kommun att gälla från 
och med den 15 januari 2020. 
 

 

 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
Anslagstavla 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 151 KS/2018:163.000 

 
Svar på motion - Stipendier för demokratiprojekt, väckt av 
Anders Klerkefors (R) 

Anders Klerkefors (R) har lagt motion “Stipendier för demokratiprojekt”. Motionenären vill 
att ett demokratistipendium inrättas för unga 14-18 år och att stadgar och regler för 
stipendiet utarbetas av kultur- och fritidsnämnden. 

Stipendiet ska rikta sig mot partipolitiskt obundna individer, grupper och föreningar som vill 
genomföra projekt för att öka ungas delaktighet, förståelse och insyn för den lokala 
demokratin. Stipendiet bör delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiesumman föreslås 
till ett halvt basbelopp ca 22 tkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarade för Salems Kommuns 
Ungdomsdemokratistipendium 2005-2014, avslutades via ett beslut i kommunfullmäktige 
den 18 december 2019 § 92. Detta stipendium fördelades vid tre tillfällen. Övriga år delades 
det ej ut på grund av att det ej inkommit några förslag på stipendiater. Stipendiet kunde 
utdelas till enskilda eller grupper upp till 20 år som arbetat aktivt med frågor om demokrati 
för unga i Salem. Stipendiesumman var på 10 tkr. 

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 § 
56.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 152 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. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober 2019 § 42 minoritetsåterremitterades 
motionen med motiveringen att svaret hänvisat till fel motion.  

Motionären hänvisar till en tidigare motion avseende skidspår i Garnuddsreservatet. 
Motionären yrkande då på att “spårsystemet i Garnuddsreservatet, i samband med den 
framtida utvecklingen av området, röjs med avsikt att möjliggöra skidåkning”. Den 27 
september 2012 § 44 togs ärendet upp i kommunfullmäktige och kommunfullmäktige 
beslutade att bifalla motionen.  

Gata, utemiljö och VA-enheten beskriver att en omfattande slyröjningar i Garnudden 
genomfördes våren 2019, med avseende på framkomlighet runt hela spåret. Vid röjningen 
fälldes träd och sly för att skapa öppnare miljö. I dagsläget finns inga ytterligare planer på att 
röja träd inom området. 

I tjänsteskrivelse daterat den 8 juli 2019 beskrivs resultaten av bifallna motioner 2017-2019. 
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 31 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 153 KS/2019:183.101 
 
Redovisning av obesvarade motioner 2019 

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

Totalt är 24 motioner för närvarande under beredning. På kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december kommer 18 motioner att ha passerat beredningstiden på ett 
år. Av dessa 24 planeras två att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 21 
november. Ytterligare tre motioner planeras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
december. Två motioner är återremitterad från kommunfullmäktige och har passerat 
beredningstiden på ett år. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 30 oktober 2019.  

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

 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 154 KS/2019:159.001 
 
Revidering av bilaga till reglemente för ekonomisk ersättning 
till förtroendevalda 

På grund av jäv deltar Petter Liljeblad (L) inte i handläggningen av ärendet.  

Den 14 juni 2018 § 33 punkt 3 beslutade kommunfullmäktige att fastställa arvoden enligt 
bilagan till "Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda" för 
mandatperioden 2019-2022. Den 13 juni 2019 § 29 reviderades bilagan med arvoden för 
Salems kommuns representanter i Södertörns överförmyndarnämnd. Då samtliga har varit 
valda till sina uppdrag under hela året föreslås att arvodet betalas ut för hela året. 

Vice ordförande i tekniska utskottet har i dagsläget inget särskilt arvode utan får samma 
arvode som ledamöter och ersättare i utskottet. Förslaget är på 25 000 kr och ersätter 
arvodet för ledamot och ersättare i utskottet. Skillnaden är därmed 8 500 kr. 

Ärendet behandlades på utskottet för nämndadministrationens sammanträde den 3 
november 2019 § 3.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
1. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska 
utskott till 25 000 kr årligen. 
2. Arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott betalas ut retroaktivt för 
hela 2019. 
3. Arvodet för tidigare beslutat arvode för ledamot/ersättare i Södertörns 
överförmyndarnämnd betalas ut retroaktivt för hela 2019. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 155 KS/2019:1.000 
 
Revidering av firmatecknare 

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen återfinns 
i punkt 4 och 8. 
 
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 Maria Johansson 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, Maria Johansson 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 
Ekonomi 
Lön 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2019-12-02 

27 av 28

 

 Kommunstyrelsen 
 

KS § 156  
 
Valärenden till kommunstyrelsen 

Kansliet har fått in förslag till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsens tekniska utskott efter Mia Franzén (L).  

Inkomna avsägelser 
Mia Franzén (L) ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Petter Liljeblad (L) ledamot och förste vice ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar avsägelserna från och med den 24 januari 2020.  
2. Kommunstyrelsen väljer Petter Liljeblad (L) till ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott efter Mia Franzén (L) från och med den 24 januari 2020.  
3. Kommunstyrelsen väljer Johanna Liljedahl (L) till ledamot och förste vice ordförande i 

kommunstyrelsens tekniska utskott från och med den 24 januari 2020. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Lön 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 

 

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

 

KS § 157  
 
Information om Salems centrum 

Konsult Alarik von Hofsten informerar om utvecklingen av Salems centrum-projektet.  

Ärendet föranleder inget beslut.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 


