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Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 10 februari 2020, kl. 19.00-20.00, 
ajournering kl 19.35-19.45 

Beslutande: Lennart Kalderén (M), ordförande 
Elisabeth Bovin Exner (M) ersätts av Farzana Khan (M) § 22 
Björn Kvist (M) 
Rickard Livén (M)  
Raili Nilsson (C) ersätts av Johanna Liljedahl (L) § 6 
Petter Liljeblad (L)  
Arne Närström (S) ersätts av Tommy Eklund (S) § 11 
Patrik Robbertte (S) 
Berit Heidenfors (S) 
Anders Klerkefors (R) 
Mona Lisa Larsson (SD) 

Ersättare: Farzana Khan (M), Björn Odelius (M), Johanna Liljedahl (L), Åsa Dahl (L), Håkan 
Paulson (KD), Tommy Eklund (S), Gunila Kallio (S), Kjell Häggkvist (S), Maria Trap 
(R), Conny Wessberg (SD) 

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Linnea Edström, 
socialchef Jenny Thorsell, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood, 
kultur- och fritidschef Rolf Johansson, tf skol- och förvaltningschef Katarina 
Sweding, IT-chef Tony Söderlund, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, HR-chef 
Ulf Haraldsson 

Utses att justera: Patrik Robbertte (S) 
Justeringens  
plats och tid: Kansliet, onsdagen den 12 februari 2020 kl 11.00 

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

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

Justerande       …………………………  
                          Patrik Robbertte (S)  
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Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdes- 
datum: 2020-02-10 

 

Datum för anslagets 
uppsättande: 2020-02-13 

Överklagande tiden går 
ut: 2020-03-05 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2020-03-06 

 

 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet  

Underskrift: ………………………… 
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KS § 1 KS/2019:139.510 

 
Anmälningsärenden 

Minnesanteckningar KSAU 2020-01-27 

Protokoll KSTU 2020-01-29 

Information om Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde på fastigheten Hallinge 1:1. 
Notering från KSAU 2020-01-27: Utskottet uppdrar till kommundirektören att se över 
processen för informering och återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott angående 
ändringar i kommunens markområden.  

Minnesanteckningar från möte mellan Salems kommun, Trafikförvaltningen och Keolis 
angående passning till pendeltåg samt utbud på linje 731 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  

 
 
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 2 KS/2019:68.000 
 
Delegationsbeslut 

Jan Lorichs, planeringsstrateg. Upphandling 
Tilldelningsbeslut Järnhandelsvaror Södertälje, Telge, Dnr TI 2018-1071 
Tilldelningsbeslut kopieringspapper Dnr TI 2019-2020 
Tilldelningsbeslut Brandskyddsutrustning Telge AB, Södertälje, Salem, Nykvarns kommuner 
och Nykvarnsbostäder Dnr TI 2018-2092 
Tilldelningsbeslut Drift av Söderby Gärde Dnr Ti 2019-2015 
Tilldelningsbeslut Revisionstjänster Salems kommun Dnr TI 2019-2023 
Tilldelningsbeslut Färsk fisk. Dnr TI 2019-2053 
Tilldelningsbeslut Smides, plåtarbeten och snöröjning tak Dnr TI 2019-2074 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 3 KS/2020:34.042 
 
Förändrad planerings- och budgetprocess i Salems kommun 

Representanter från Salems kommun har tillsammans med PWC arbetat fram ett förslag till 
ny planerings- och budgetprocess. Dagens process utgår från att verksamheterna gör en 
behovsanalys och därefter beräknar vilken ram som behövs för att finansiera verksamheten 
kommande år. Då skatteunderlaget och övriga intäkter växer långsammare än kostnaderna 
för kommunens verksamheter uppstår i slutet av budgetprocessen en situation där 
verksamheternas finansiella behov överstiger den budgetram som finns att fördela.  

Det önskade läget innebär att planeringen utgår utifrån tillgängligt budgetutrymme 
(=skatteintäkterna) och kommunstyrelseförvaltningen beräknar en preliminär ram för 
respektive verksamhet. Processen blir omvänd mot dagens. Verksamheterna får i nästa steg 
förhålla sig till den preliminära ramen och konsekvensbeskriva utifrån verksamhetens behov 
vad den tilldelade ramen innebär för verksamheten. Under våren pågår en ramberedning 
med den politiska majoriteten för att de till maj ska lämna in förslag till mål- och budget för 
kommunen till kommunstyrelsen och som därefter beslutas i kommunfullmäktige i juni. 
Under hösten fattar nämnderna beslut om verksamhetsplaner utifrån tilldelad ram och 
fullmäktiges målformuleringar. Nämnderna förhåller sig till ramen och fattar därefter beslut 
om egen budget. Fullmäktige fattar i november beslut om skattesats för kommande år.  

Den nya processen används från och med den budget som gäller för åren 2021-2023. För den 
första planeringsperioden 2021-2023 kommer processen att anpassas något utifrån en något 
snävare tidsram i början på processen. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 
januari 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till ny planerings- och budgetprocess i Salems kommun. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till ny planerings- och budgetprocess i Salems kommun. 

 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Revisorer 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 4 KS/2019:327.046 
 
Ansökan om bidrag från civilförsvarsföreningen 

Botkyrka-Salem Civilförsvarsförening har inkommit med en ansökan om bidrag till Salems 
kommun och Botkyrka kommun om 75 tkr för genomförande av verksamhet för år 2020. 
Verksamheten har ett övergripande fokus på beredskaps- och försvarsverksamhet. 
Verksamheten består även av ”Hitta Vilse” riktat mot yngre åldrar, med tips om hur barn ska 
agera vid en situation då de tappar bort sina föräldrar i skogen. Föreningen har också 
demonstrerat hjärt- och lungräddning (HLR) vid evenemang på Lida, vid Salems-dagen samt 
vid evenemang på Hågelby.  

Civilförsvarsföreningen har sedan tidigare ett nyttjanderättsavtal med kommunen som 
innebär att kommunen bland annat ska upplåta föreningskansli/möteslokal till 
Civilförsvarsföreningen, kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att detta avtal sägs 
upp.  

Förvaltningen söker vägar för att initiera en Frivillig resursgrupp (FRG) med Salemsanknytning 
ur ett krisberedskapsperspektiv.  

 Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om ekonomiskt bidrag från civilförsvarsföreningen. 
2. Kommunstyrelsen beviljar ekonomiskt stöd om 10 tkr utifrån förutsättningen att 

föreningen deltar under 5 dagar på krisberedskapsveckan. 
3. Kommunstyrelsen beslutar att säga upp nyttjanderättsavtalet från 2007. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Säkerhetssamordnare 
Civilförsvarsföreningen 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 5 KS/2019:372.000 
 
Svar på uppvaktning från Södertälje kommun att ansluta till 
brev till Regeringskansliet angående krav på totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot 
all fyrverkeriförsäljning till privatpersoner 

Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje kommun, Boel Godner, har skickat en 
uppvaktning till samtliga av kommunerna i Sverige. I uppvaktningen uppmanas kommunerna 
att ansluta sig till ett gemensamt brev till Regeringskansliet angående totalförbud för 
privatpersoner att använda fyrverkerier, samt ett förbud mot alla fyrverkeriförsäljning till 
privatpersoner. Besked önskas senast den 31 januari 2020.  

Det krävs nu tillstånd för fyrverkerier i hela kommunen förutom vissa tider kring Nyårsafton. 
Kommunen informerar om regler allmänt i Sverige och i Salem på webbsidan varje år. År 
2019 blev det även förbjudet att sälja fyrverkerier med styrpinne utan tillstånd.  

Dessa åtgärder anser Salems kommun kommer att minska påverkan av fyrverkerier tillräckligt 
i dagsläget. Det är inte lämpligt med förbud som av några skulle upplevas som en 
traditionsbrytande ingrepp och som heller inte kan förväntas efterlevas. Salems kommun bör 
därför inte ansluta sig till skrivelsen till Regeringskansliet. Ärendet beskrivs i brev daterat den 
29 januari 2020.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar brev daterat den 29 januari 2020 som svar på Södertälje kommuns 
uppvaktning.  
 
 

 
 
 
 
  
 
______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Södertälje kommun 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 6 KS/2020:30.000 
 
Nytt driftsavtal för Salems Ishall 

På grund av jäv deltar inte Raili Nilsson (C) i handläggningen av ärendet.  

Salems Ishall uppfördes 1983 och drivs sedan 1995 via driftsavtal av Salems Ishalls AB (ISAB), 
ett av IFK Salem Hockey helägt företag. Kommunen har två utsedda representanter i bolagets 
styrelse. 

Salems Ishall har 2020 tre huvudsakliga användare: 
● Föreningslivet: IFK Salem, pojklag, seniorlag och veteranlag säsongen 2019-2020 

Konståkningsklubben i Salem, skridskoskola. Externa bokare, exempelvis andra 
ishockeyföreningar, företag, privatpersoner. 

● Salems skolor 
● 15 tim/veckan under v 44 - v 13. 
● Allmänhetens åkning - 6 tim/v under v 44-13 samt utökning vid skollov. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Salems Ishalls AB kommit överens om 
ett nytt avtal för 2020-2021. Förhandlingstiden har dragit ut på tiden varför Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade om tillägg till innevarande avtal om två månaders förlängning av 
innevarande avtal t o m den 29 februari 2020. 

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 januari 2020 § 2. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls 
AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall 2020-2021. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
2. Kommunstyrelsen tillskjuter medel för utökade elkostnader om 90 tkr från 
kommunstyrelsens medel till förfogande förutsatt att kommunfullmäktige antar förslag till 
nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls AB. 

Yrkanden och proposition 
Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. Ordföranden konstaterar 
att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls 
AB om drift, tillsyn och underhåll av Salems ishall 2020-2021. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
2. Kommunstyrelsen tillskjuter medel för utökade elkostnader om 90 tkr från 
kommunstyrelsens medel till förfogande förutsatt att kommunfullmäktige antar förslag till 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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nytt nyttjanderätts- och driftsavtal med Salems Ishalls AB. 

Protokollsanteckning 
Anders Klerkefors (R) redovisar innehållet i en anteckning till protokollet. Ordföranden 
medger inte att anteckningen biläggs protokollet. Votering begärs och verkställs.  

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill avslå begäran om att foga 
protokollsanteckningen till protokollet röstar ja och den som vill bifalla Anders Klerkefors (R) 
protokollsanteckning röstar nej. Vinner nej biläggs protokollsanteckningen protokollet.  

Voteringen utfaller enligt följande: 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat att avslå begäran om att foga protokollsanteckningen till protokollet.  

 
 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-02-10 

12 av 31

 

 Kommunstyrelsen 
 

KS § 7 KS/2019:234.730 
 
Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 3:e kvartalet 2019 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6 f § 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 den juli 2019 till den 30 september 2019 finns ett gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera. För perioden finns även ett gynnande beslut som tidigare 
rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts.  

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 3 december 2019 § 109. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 3:e kvartalet 2019. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 8 KS/2019:366.406 

 
Avgifter enligt socialtjänstlagen för brukare som erhåller 
hemtjänst, avlösarservice och ledsagare 

Socialnämnden föreslår en höjning av timtaxan för utförd hemtjänst, avlösarservice och 
ledsagning enligt socialtjänstlagen. Höjningen innebär att timtaxan för utförd hemtjänst höjs 
med 2 % per år samt en höjning av avlösarservice och ledsagning med 2 % för de timmar som 
överstiger 15 timmar per månad från och med den 1 januari 2021.  
När kostnaden för hemtjänsttimmar under en månad uppkommer till maxtaxa kan avgiften 
inte höjas ytterligare. För innevarande år är maxtaxan 2 089 kronor. Maxtaxan kommer att 
höjas till 2 125 kronor år 2020. För brukare med låga inkomster beräknas ett avgiftsutrymme 
och avgiften jämkas. Om avgiftsutrymme inte finns behöver brukaren inte betala någon avgift 
alls. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 3 december 2019 § 108. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja timtaxa för utförd hemtjänst från 200 kronor 
till 209 kronor per utförd timme från och med kommunfullmäktiges beslut och med 2 
% per år från den 1 januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgift för avlösarservice och ledsagning från 
200 kronor till 209 kronor per utförd timme, för de timmar som överstiger 15 
timmar/månad från och med kommunfullmäktiges beslut. Avgiften för avlösarservice 
och ledsagning ska höjas med 2 % per år från den 1 januari 2021. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 9 KS/2019:353.310 
 
Utformning av vägarna kring Södra Hallsta 

Salems kommun planerar för ny bebyggelse i centrala Rönninge. Bebyggelsen som planeras 
är flerfamiljshus, radhus och förskola. Den nya bebyggelsen planeras på olika platser i 
området. Områdets största exploatering, Södra Hallsta, planeras inom ett kuperat 
skogsområde mellan Rönningevägen och Salemsvägen. Två mindre projekt planeras längs 
Salemsvägen, i närheten av korsningen med Säbytorgsvägen. 

I anslutning till den nya bebyggelsen planeras en ny tvärled mellan Salemsvägen och 
Rönningevägen. Kommunen planerar också för en förskola norr om den nya tvärleden. 

Under 2019 har det på Salems kommuns beställning utförts en trafikutredning angående 
tvärleden mellan Salemsvägen och Rönningevägen. Trafikutredningen har fokuserat på 
förslag på sektioner, utformning av ytor för parkering, angöring och leveranser till den nya 
förskolan samt korsningsutformning för korsningarna med Rönningevägen och Salemsvägen. 
Utredningen har tittat på framtida utformning för Salemsvägen, mellan tvärleden och 
Rönninge centrum, som bland annat är anpassad efter den nya bebyggelsen och behovet av 
cirkulationsplatser på Salemsvägen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 januari 2020. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige beslutar att en cirkulationsplats anläggs vid korsningen 
Tvärleden- Salemsvägen enligt tjänsteskrivelsen daterat den 8 januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering ska ske genom att 
exploateringsbudgeten för Södra Hallsta revideras i enlighet med tjänsteskrivelsen 
daterat den 8 januari 2020. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna principlösningar enligt 
tjänsteskrivelsen för vägarna kring Södra Hallsta. 

Yrkanden och proposition 
Anders Klerkefors (R) yrkar på följande ändringar, se även bilaga 2:  

1. att tvärleden planeras med en vägbredd på 5,5 meter med undantag för 
angöringsplats för förskola och eventuella busshållplatser. 

2. att planerad cirkulationsplats ej byggs utan att tvärleden ansluter med en 
trevägskorsning med väjningsplikt alternativt stopplikt. 

Petter Liljeblad (L) avslag till punkt två i Anders Klerkefors (R) ändringsyrkande.  

Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S), Björn Kvist (M), Raili Nilsson (C), Rickard Livén (M) och 
Lennart Kalderén (M) yrkar bifall ordförandens förslag till beslut.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors (R) 
ändringsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till 
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beslut. Votering begärs och verkställs.  

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut 
röstar ja och den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Anders 
Klerkefors (R) ändringsyrkanden.  

Voteringen utfaller enligt följande: 10 ledamöter röstar ja och 1 röstar nej. Hur var och en 
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Kommunstyrelsen har 
därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige beslutar att en cirkulationsplats anläggs vid korsningen 
Tvärleden- Salemsvägen enligt tjänsteskrivelsen daterat den 8 januari 2020. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering ska ske genom att 
exploateringsbudgeten för Södra Hallsta revideras i enlighet med tjänsteskrivelsen 
daterat den 8 januari 2020. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna principlösningar enligt 
tjänsteskrivelsen för vägarna kring Södra Hallsta. 
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KS § 10 KS/2020:36.303 
 
Utökande av VA-verksamhetsområde Karlskronaviken och 
Solliden 

Kommunen har tidigare beslutat om utbyggnad av kommunal VA inom planområdet 
Karlskronaviken, Solliden och fastigheten Uttringe 1:125. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 6 §, ska kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas och se till att behovet 
snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän 
VA-anläggning. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom allmän VA-anläggning. 

VA-kollektivet är finansierad genom avgifter från de fastigheter som ligger inom 
VA-verksamhetsområdet eller är anslutna genom avtal. Avgifterna ska täcka alla kostnader 
som uppkommer i samband med kommunens VA-arbete. För att säkerställa regler för 
debitering och ansvar enligt kommunens ABVA behöver därför VA-verksamhetsområdet 
utökas. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 januari 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens VA-verksamhetsområde utökas för vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet enligt tjänsteskrivelse daterat den 8 
januari 2020 enligt bilaga 1, lista Karlskronaviken, med tillhörande kartbilagor 1a och 1b samt 
bilaga 2, lista Solliden, med tillhörande kartbilagor 2a, 2b och 2c. 
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KS § 11 PEX/2019:41.210 
 
Riktlinjer för fastighetsbestämning inför detaljplanearbete 

På grund av jäv deltar inte Arne Närström (S) i handläggningen av ärendet.  

När kommunen tar fram en detaljplan ska det finnas en grundkarta innehållande den 
information som behövs i varje särskilt fall i enlighet med 5 kap 8 § plan- och bygglagen. 
Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och 
byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur 
detaljplanen utformas och genomförs. Om fastighetsgränser är oklara kan kommunen ansöka 
om fastighetsbestämning för att få gränserna klargjorda genom en lantmäteriförrättning. I 
förrättningen beslutas det om hur förrättningskostnaderna ska fördelas efter vad som är 
skäligt.  

Det här har Salems kommun tidigare inte följt. Fastighetsgränserna har inte utretts i 
tillräckligt stor omfattning och oklara fastighetsgränser har inte fastighetsbestämts. Genom 
att inte utreda och bestämma oklara gränser har genomförande av detaljplaner fördyrats och 
dragit ut mer på tiden än om detaljplanen grundats på en korrekt grundkarta. 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 29 januari 
2020 § 5 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 8 oktober 2019. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för fastighetsbestämning inför detaljplanearbete. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för fastighetsbestämning inför detaljplanearbete. 
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KS § 12 KS/2019:338.000 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning 
inom bygg- och miljönämnden 

KPMG har granskat myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämnden, som en del av 
revisionsplanen för år 2019. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har 
ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga processer, rutiner, handläggningstider och 
planering för att fullgöra sitt uppdrag. 
Revisionens sammanfattande bedömning är att bygg- och miljöenhetens myndighetsutövning 
är underfinansierad. Det finns enligt behovsutredningen en dokumenterad brist på personal 
vilket dels gör att kvalitetsarbete, skapande och uppdateringar av rutinbeskrivningar och 
processbeskrivningar med mera är eftersatt. Bygg- och miljönämnden har svarat att de ser 
att ytterligare prioriteringar behöver göras, men de anser att de klarar sig inom nuvarande 
budget. 

Kommunstyrelseförvaltningen bekräftar bygg- och miljönämndens beslut om att antagen 
budget för 2020 kan kvarstå, men att prioriteringar kommer behöva göras för att klara 
uppdraget. Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 10 
december 2019 § 95 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen daterad den den 9 januari 2020 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av myndighetsutövning inom bygg- och miljönämnden. 

 

Protokollsanteckning  
Anders Klerkefors (R) medges lämna en anteckning till protokollet, se bilaga 3.  
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KS § 13 KS/2020:47.049 
 
Kommungemensam internkontrollplan 2020 

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 
verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter 
(riskbedömning): 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten 
- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner 
och funnit behov att genomföra några förändringar i planerna för de kommungemensamma 
internkontrollmomenten. I övrigt är internkontrollerna relevanta och återspeglar 
förvaltningarnas ansvarsområden. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 13 januari 
2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterat den 13 januari 2020.  
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KS § 14 KS/2020:55.002 
 
Firmatecknare för Salems kommun 

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

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 Petter Liljeblad (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, administratör 
Lovisa Lidberg, 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. 

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena 
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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, Birgitta Eklund och Agneta 
Forsslund två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil 
för lönekörning. 

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

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till 
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där 
kommunens firmatecknare efterfrågas. 
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Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
HR-enheten 
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KS § 15 KS/2019:258.100 
 
Fordonspolicy för Salems kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till fordonspolicy för Salems 
kommun. Det har tidigare inte funnits någon policy för detta. Ärendet behandlades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 4 november 2019 § 131. Förslaget remitterades då till 
kommunens samtliga nämnder och råd för möjlighet till yttrande. 

Syftet med policyn är att ange grundprinciperna för kommunens hantering och 
ansvarsfördelning av fordon. Policyn ska ge en grund för att förebygga riskerna för att de 
anställda inte drabbas av ohälsa och olycksfall genom att reglera fordonsanvändningen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 januari 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar fordonspolicy att gälla från och med kommunfullmäktiges 
beslut. 

Yrkanden och proposition 
Anders Klerkefors (R) yrkar på följande tillägg till punkt 5, andra stycket, “Övervägande och 
slutsats ska redovisas skriftligen i beslutetet”, se även bilaga 4. 

Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut. Därefter ställer 
ordföranden Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar fordonspolicy att gälla från och med kommunfullmäktiges 
beslut. 
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KS § 16 KS/2018:200.026 
 
Svar på motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C) 

Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C) har väckt en motion om hörselinstruktör vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 § 22. Motionärerna beskriver hur de 
flesta som bor på kommunens särskilda boenden är beroende av en väl fungerande 
hörapparat för att kunna delta i gemenskapen och social kontakt. Vidare beskriver 
motionärerna att det skulle vara stor hjälp för de boendena och underlätta för personalen 
om kommunen kunde köpa in del av tjänst för service och vård av boendenas 
hörselapparater.  

Motionärerna yrkar att:  
1. Frågan om hörselinstruktör utreds.  
2. Utreda hur vi bäst får tillgång till en hörselinstruktör, tex genom inköp av tjänst eller 

vidareutbildning av befintlig personal. 
3. Att medel avsätts i budgeten till 2019 för att del av tjänst eller för vidareutbildning av 

befintlig personal ska ske.  
Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 3 december 2019 § 109. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden beskriver att 
Region Stockholm har ansvar för hälso- och sjukvården, rehabilitering, habilitering och 
utskrivning av hjälpmedel för syn- och hörselskada. I det ansvaret ingår förskrivning och 
träning i hjälpmedel. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå 
för äldre och funktionshindrade som bor i särskilt boende.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionärernas första 
och andra yrkande besvarade genom rapporten daterad den 11 oktober 2019 och att det 
sista yrkandet om medel till tjänst avslås. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 
januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser yrkandena om utredning av och tillgång till hörselinstruktör 
besvarad och avslår yrkandet om medel för tjänst.  
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KS § 17 KS/2018:201.770 

 
Svar på motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders 
Klerkefors (R) 

Anders Klerkefors (R) har väckt en motion om syn- och hörselinstruktör vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 § 22. Motionären beskriver att många 
äldre har syn- och/eller hörselnedsättning och skulle behöva hjälp av en syn- och 
hörselinstruktör. En syn - och hörselinstruktör kan ge stöd och träning som underlättar för 
individer som är syn- och/eller hörselskadade att klara vardagslivet i sin hemmiljö och sitt 
närområde.  

Motionären yrkar: 
1. Att socialförvaltningen redogör för hur detta behov tillgodoses idag. 
2. Att tjänsten upphandlas genom samarbete med grannkommunerna.  

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 3 december 2019 § 110. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Nämnden beskriver att 
Region Stockholm har ansvar för hälso- och sjukvården, rehabilitering, habilitering och 
utskrivning av hjälpmedel för syn- och hörselskada. I det ansvaret ingår förskrivning och 
träning i hjälpmedel. Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå 
för äldre och funktionshindrade som bor i särskilt boende.  

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer med socialnämnden och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionärens första yrkande besvarat genom rapporten daterad 
den 11 oktober 2019 och avslå yrkandet om att upphandla tjänsten. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse daterat den 16 januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser första yrkandet besvarat och avslår andra yrkandet.  
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KS § 18 KS/2018:237.101 
 
Svar på motion - Stängning av skola och fritidshem för 
gemensam kompetensutveckling och planering, väckt av Maria 
Trap (R) 

Maria Trap (R) har väckt en motion stängning av skola och fritidshem för gemensam 
kompetensutvecklg och planering vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2018 § 
36. Motionären beskriver att i flera grannkommuner stänger grundskolor ett visst antal dagar 
per år för att pedagoger på skola och fritidshem tillsammans ska kunna utveckla sin 
pedagogiska verksamhet. Motionären yrkar att det ska vara möjligt att stänga skolan och 
fritidshemmet några dagar/läsår för att ge de olika yrkeskategorierna möjlighet att 
tillsammans planera och kompetensutveckla på ett målinriktat sätt.  

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 17 september 
2019 § 64. Barn- och utbildningsnämnden beskriver att i skolförordningen och skollagen kan 
kommunen inte besluta om att utöka antal studiedagar eller om fritidshemmen ska vara 
stängda vissa dagar. Sedan läsåren 2018/2019 tas två av de fem studiedagarna i anspråk för 
kommungemensamma fortbildningsinsatser, dels gemensamma för skola och fritidshem och 
dels direkt riktade till fritidspersonalen. Fritidspersonalen frigörs så att de kan delta i dessa 
genom att fritidsavdelningar slås ihop och bemannas av vikarier. Detta har fallit mycket väl ut 
och förvaltningen planerar att fortsätta med detta de kommande läsåren. 

Hur resterande tre studiedagar samt för- och efterarbetsdagar organiseras varierar mellan 
skolorna. Det är upp till rektor att besluta om dessa samt att prioritera innehåll utifrån 
verksamhetens behov. Samplanering mellan lärare och fritidspersonal sker dock inte bara 
under studiedagar och för- och efterarbetsdagar utan regelbundet under hela läsåret.  

Då kommunen inte kan besluta om ytterligare studiedagar och redan har gemensamma 
dagar för planering och kompetensutveckling för fritidspersonal instämmer 
kommunstyrelseförvaltningen i barn- och utbildningsnämndens bedömning och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 
januari 2020.  

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

…………… 
Ordf. sign.  
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 19 KS/2018:328.101 
 
Svar på motion - Trafiklekplats, väckt av Mats Nittve (MP) 

Mats Nittve (MP) har väckt en motion om en trafiklekplats i Salems kommun. Motionären 
yrkar på att kommunen ska anlägga en trafiklekplats. Motionären föreslår även att 
trafiklekplats anläggs vid skolan på Fågelsången.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade motionen på sammanträdet den 23 oktober 
2019 § 119 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning 
till det ekonomiska läget samt svårigheter att hitta en lämplig plats. Att förlägga 
trafiklekplatsen på Fågelsångens skolgård bör dock undvikas då skolgården redan är 
projekterad, vilket skulle innebära att arbetet måste göras om och medföra stora kostnader. 

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 3 december 
2019 § 93. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen på grund av det rådande budgetläget. Nämnden ställer sig positiva till en 
trafiklekplats men ansera att en trafiklekplats i dagsläget inte är en lämplig prioritering 
utifrån nuvarande budgetläge. 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i utskottet och nämndens beslut och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 
januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 

1. Kommunstyrelsen uttalar att en trafiklekplats är en bra idé men är inte möjlig att 
utföra på den föreslagna platsen och inte i det rådande ekonomiska läget men kan 
komma att aktualiseras på sikt. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2.  Kommunfullmäktige avslår motionen.  
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Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 20 KS/2018:243.000 

 
Svar på motion - "Små grodorna" i Salems kommun, väckt av 
Mia Franzén (L) 

Mia Franzén (L) har har väckt motion “Små grodorna i Salems kommun” vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2018 § 96. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kultur och fritidsförvaltningen att utreda vilka föreningar/ 
företagare som vill vara med och anordna samt vilka kostnader och stöd kommunen rimligen 
kan erbjuda för att stötta upp Salems hembygdsförening och andra intresserade föreningar 
med arrangerandet av ett traditionellt midsommarfirande i Skönviksparken alternativt annan 
lämplig plats.  

Valborgsfirandet i Skönviksparken har lockat många besökare och visat att medborgarna 
uppskattar traditionella firanden. Salems Hembygdsföreningar är intresserade av att 
genomföra midsommarfirande men behöver stöd och hjälp från flera aktiva personer i 
föreningslivet eller företag, bland annat från kommunen för att marknadsföra 
midsommarfirande. 

Ärendet behandlades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 2019 § 
55. Kultur- och fritidsnämnden anser att kultur- och fritidsförvaltningen kan genomföra en 
utredning i enlighet med motionens beskrivning. Utredningen innebär att förvaltningen 
undersöker vilka föreningar och företagare som vill vara med att anordna ett 
midsommarfirande tillsammans med Salems hembygdsförening. Förvaltningen kommer även 
att titta på vilket behov av kostnader och stöd dessa föreningar kan ha. Bedömningen är dock 
att det inte finns utrymme i befintlig budget att tillskjuta några medel. Förvaltningen gör 
vidare bedömningen att det är av vikt att föreningarna självständigt kan och vill anordna ett 
midsommarfirande. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 

1. Kultur- och fritidsförvaltningen ska i detta fall begränsa kommunens deltagande till 
att hjälpa till med att inbjuda till möte och tillhanda mark, el etc men inte lägga 
personella resurser på ett eventuellt genomförande.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 

1. Kultur- och fritidsförvaltningen ska i detta fall begränsa kommunens deltagande till 
att hjälpa till med att inbjuda till möte och tillhanda mark, el etc men inte lägga 
personella resurser på ett eventuellt genomförande.  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-02-10 

29 av 31

 

 Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
2. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Kultur- och fritidsnämnden  
Arkiv 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

KS § 21  
 
Information om upphandlingen av Fågelsången 

Mats Bergström, kommundirektör, informerar om upphandlingen av skolan vid Fågelsången. 
Tilldelningsbeslutet är överklagat och troligtvis kommer beslut att dröja till mars.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

Ajournering  
Sammanträdet ajournerades kl 19.35-19.45 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

KS § 22  
 
Information om IT-störningar  

Mats Bergström, kommundirektör och Tony Söderlund, IT-chef informerar om pågående 
IT-störningar i kommunen.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  
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