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 Kommunstyrelsen 
 

 
       

 

 

 

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 9 mars 2020, kl  19.00-19.10 

Beslutande: Lennart Kalderén (M), ordförande 
Elisabeth Bovin Exner (M) 
Björn Kvist (M) 
Rickard Livén (M)  
Raili Nilsson (C) 
Petter Liljeblad (L)  
Arne Närström (S)  
Patrik Robbertte (S) 
Tommy Eklund (S) ersätter Berit Heidenfors (S) 
Anders Klerkefors (R) 
Mona Lisa Larsson (SD) 

Ersättare: Farzana Khan (M), Björn Odelius  (M), Maria Zitting Nilsson (C), Åsa Dahl (L), 
Håkan Paulson (KD), 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, kommunikationschef Clara Hägg, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, 
HR-chef Ulf Haraldsson 

Utses att justera: Arne Närström (S) 
Justeringens  
plats och tid: Kansliet, onsdagen den 11 mars 2020, kl 14.00 

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

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

Justerande       …………………………  
                          Arne Närström  
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Ordf. sign.  
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 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdes- 
datum: 2020-03-09 

 

Datum för anslagets 
uppsättande: 2020-03-12 

Överklagande tiden går 
ut: 2020-04-02 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2020-04-03 

 

 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: ………………………… 

Liri Aliji 
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Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

KS § 22 KS/2020:68.200, KS/2020:76.190 
 
Anmälningsärenden 

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-17 

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-02-19 

Svar på brev från Islams Ahmadiyya Församling i Stockholm 

Svar på rapport gällande GDPR från Södertörns överförmyndarnämnd  

Södertörns överförmyndarnämnds årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 23  
 
Delegationsbeslut 

Jan Lorichs, planeringsstrateg. Upphandling 

Tilldelningsbeslut, Källsorteringskärl Dnr: TI 2019-2082 

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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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 24 KS/2019:153.000 
 
 
Svar på tillsynsrapport enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 

En tematisk tillsyn har utförts under perioden 1 september till 30 oktober 2019 av 
dataskyddsombudet. Tillsynen utgår från en bestämd rättsfråga eller företeelse som 
utvalts av dataskyddsombudet och där det finns en särskild risk för att den enskildes 
rättigheter kan komma att kränkas. Personuppgiftsbehandlingar där 
personuppgiftsbiträdesavtal saknas är inte giltiga, om en verksamhet låter en leverantör 
hantera personuppgifter utan avtal kan det leda till bland annat sanktionsavgifter och 
skadestånd. 

 Tillsynen visar på en kommunövergripande nivå att brister finns i form av avsaknad av 
personuppgiftsbiträdesavtal till system och tjänster. Där avtal har tecknats har dock vissa 
avtal inte diarieförts. Det saknas grundläggande kunskap om informationshantering såsom 
diarieföring, arkivering och informationssäkerhet. I många delar är de kommunövergripande 
styrdokumenten föråldrade och de som finns är inte kända ute i verksamheten.  

Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat översyn av de övergripande styrdokumenten och 
avser att följa de rekommendationer som dataskyddsombudet tagit fram i denna tillsyn. 
Genom att göra detta anser kommunstyrelseförvaltningen att förvaltningarna kommer att få 
fortsatt god kontroll på de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom verksamheten. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och uppdrar till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen att fortsätta arbeta 
efter rapportens förslag. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Dataskyddsombud 
Verksamhetscontroller 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 25 KS/2019:370.000 
 
Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets 
allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan 

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan; BFS 
2014:5 och en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt allmän 
vägledning till plan- och bygglagen (2010:900), PBL, vid framtagande av detaljplaner. 
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för överföring av 
detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa 
förutsättningar för nationell åtkomst. 

För att inte hindra utvecklingen av digitala detaljplaner väljer Boverket att inte längre primärt 
reglera de delar som handlar om tydlighetskravet i PBL i föreskrifter utan i första hand i ett 
särskilt allmänt råd. Boverkets förslag till nya föreskrifter syftar till att på en övergripande 
nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i 
detaljplaner. En förutsättning är att informationen är enhetlig och tydlig.  

Den föreslagna regleringen har härigenom också funktionen att främja tydlighetskravet i PBL. 
Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att den som är 
informationsansvarig och den som producerar sådan information som regleringen omfattar 
tvingas att anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. Eftersom kommunen redan har 
programvara som uppfyller kraven medför föreskrifterna inte några större ekonomiska 
konsekvenser. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2020 som sitt svar på 
Remiss “Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till 
Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan”. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Boverket 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 26 KS/2020:77.049 

 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för 
kommunstyrelseförvaltningen år 2019 

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp kommunstyrelsens internkontrollplan för 
2019. Uppföljningen visar på att internkontrollmomenten har genomförts enligt plan och 
att resultaten för kontrollerna har varit överlag goda. Vissa kontroller har medfört 
uppdatering av rutiner, information till verksamheterna och eventuella rättelser har 
genomförts. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 
2019. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Verksamhetscontroller  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 27 KS/2020:75.049 

 
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 
kommunstyrelseförvaltningen 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 

Förutom den övergripande internkontrollplanen ska varje nämnd besluta om en 
internkontrollplan för sin egen förvaltning. 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. 
Kontrollmoment som föreslås utgå är överstrukna i den bilagda internkontrollplanen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020. 

Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att i internkontrollplan 2020 foga 
kontroll av rutiner för diarieföring. Kontrollmoment: kontroll av att inkomna och utgående 
handlingar diarieförs. Kontrollmetod: Stickprov i kommunstyrelsens diarium av 25 slumpvis 
utvalda ärenden. Utförs av kommunstyrelseförvaltningen och rapporteras till 
kommundirektören.  

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. Därefter ställer ordförandens Petter Liljeblads 
(L) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2020 enligt bilaga till 

tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att i internkontrollplan 2020 foga kontroll av rutiner för 

diarieföring. Kontrollmoment: kontroll av att inkomna och utgående handlingar 
diarieförs. Kontrollmetod: Stickprov i kommunstyrelsens diarium av 25 slumpvis 
utvalda ärenden. Utförs av kommunstyrelseförvaltningen och rapporteras till 
kommundirektören.  

______________________ 
Beslutsexpediering 
 

…………… 
Ordf. sign.  

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

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 28 KS/2020:61.049 
 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan för miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2019 

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2019 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
genomfört internkontroller. I tjänsteskrivelse daterat den 27 januari 2020 återfinns en 
rapport över resultatet av internkontrollen. Genomförd internkontroll visar genom rapporten 
att samtliga kontrollpunkter har i huvudsak godkänt resultat. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 januari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 9 februari 2020 § 13.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapport över genomförd internkontroll år 2019 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 29 KS/2020:62.049 

 
Kommunstyrelsens internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2020 . Kontrollmomenten är samma som den 
kommungemensamma internkontrollplanen för år 2020, men innehåller även en punkt om 
projekthantering och en punkt om kundfakturering. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 22 januari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 2020 § 14.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 30 KS/2020:77.049 

 
Uppföljning av kommungemensam internkontrollplan 2019 

Kontrollerna har utförts enligt internkontrollplanen. I de fall brister har uppmärksammats 
har åtgärder vidtagits för att förbättra processen och/eller för att rätta till felaktigheten. 
Sammantaget bedöms internkontrollen visat på god kontroll, med vissa undantagsfall. 
Information om rutiner och regler görs till förvaltningar om de förbättringsområden som 
identifierats. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 31 januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den kommungemensamma 
internkontrollplanen för år 2019. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Samtliga nämnder 
Verksamhetscontroller 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 31 KS/2020:52.000 

 
Ansökan om extra medel för feriearbeten 2020 

Kommunstyrelsen beslutade 2017 och 2018 om att utöka från 50 till 100 ferieplatser. År 2019 
beslutade kommunstyrelsen att utöka platserna från 100 till 119. Anledning till detta var att 
kommunen har utökat antalet i den kommunala försäkringen så att ett större antal 
ungdomar är försäkrade och fler kan erhålla feriearbete samt att antalet erbjudna platser 
från näringslivet var fler 2019.  

Kommunstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen vill erbjuda lika många ferieplatser till ungdomar i år som 
2019. Tidigare har statligt ersättning använts för att finansiera ytterligare ferieplatser men då 
detta bidrag sedan några år ej utgår behöver förvaltningarna ytterligare medel för både 
ferieplatserna samt för handledare till feriearbetarna.  

Den totala kostnaden för 119 feriearbetare och två handledare beräknas uppgå till 1 280 tkr 
och i budget finns avsatt 880 tkr. Därför föreslås, för full kostnadstäckning, att medel till 
förfogande anslås till detta ändamål med 400 tkr. 

I framtida budgetprocesser finns möjligheten att från start avsätta för att motsvara antalet 
platser och handledare likt  2020 års nivå inklusive extra medel. På så sätt kan förvaltningarna 
säkra processen för planering och rekrytering av feriearbetarna i framtiden. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 7 februari 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla samma antal ferieplatser som 2019 och 

därmed utöka antalet ferieplatser från 100 till 119 sommaren 2020. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att två handledare ska rekryteras för feriearbeterare på 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och daglig verksamhet sommaren 2020.  
3. Kommunstyrelsen beslutar att 400 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande 

avsätts för utökning av antalet ferieplatser och handledare. 
 

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

Kommunstyrelsen beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att behålla samma antal ferieplatser som 2019 och 

därmed utöka antalet ferieplatser från 100 till 119 sommaren 2020. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att två handledare ska rekryteras för feriearbeterare på 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och daglig verksamhet sommaren 2020.  
3. Kommunstyrelsen beslutar att 400 tkr från kommunstyrelsen medel till förfogande 

avsätts för utökning av antalet ferieplatser och handledare. 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Socialnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 32 KS/2020:67.700 
 
Behovsanalys för äldreboende 

Socialnämnden har 2018 redovisat ett behov av en ökning av antalet platser i särskilt 
boende för äldre på längre sikt. Enligt dåvarande prognos skulle nuvarande äldreboenden 
vara fullbelagda 2022-2023 och i behov av 36 nya platser i särskilt boende till 2025. Vid 
socialnämndens sammanträde den 3 december 2019 § 133 redovisades 
lokalförsörjningsbehovet för socialförvaltningen 2020-2022 samt 2023-2035. Denna 
redovisning skiljer sig från tidigare redovisning. 

De senaste prognoserna visar att nuvarande äldreboenden kommer att vara tillräckliga fram 
till 2030 då det i dagsläget och även framöver finns en viss överkapacitet. Jämfört med 
tidigare visar prognoser att befolkningsökningen minskar och att behovet av boende inom 
äldreomsorgen är mindre än den tidigare indikerat. Först efter 2030 kan det finnas ett 
underlag för en större utökning av antalet platser. 

Socialnämnden redovisar inte längre ett behov av att bygga ett nytt äldreboende enligt 
tidigare prognos. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 19 februari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av behovsutredningen för äldreboende med 
reviderad prognos. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 33 KS/2020:63.29 

 
Gemensamhetslokal för serviceboende 

Salems kommun har option på att få hyra fem lägenheter i det nya torghuset i Rönninge 
centrum. Socialförvaltningen vill att lägenheterna ska användas för att etablera ett 
serviceboende och en av lägenheterna kommer då att behöva användas som 
gemensamhetslokal för hyresgästerna i de övriga lägenheterna. Lägenheterna är 
inflyttningsklara sommaren 2020. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 28 januari 2020 och behandlades vid 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 19 februari 2020 § 15.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 60 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande 
för att täcka hyreskostnaderna för gemensamhetslokal till serviceboende i Rönninge 
centrum. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Ekonomi 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Socialnämnden  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 34 KS/2019:233.116 
 
Återrapportering om lokala ordningsföreskrifter för Salems 
kommun 

Länsstyrelsen har den 8 januari 2020 beslutat att anta de reviderade lokala 
ordningsföreskrifterna med vissa ändringar från de beslutade av kommunfullmäktige den 12 
december 2019 § 68. Länsstyrelsens ändringar grundar sig till stor del på att 
ordningsföreskrifterna inte kan innehålla hänvisning regler eller bestämmelser som finns i 
annan författning. Då kommunstyrelseförvaltningen anser att dessa hänvisningar kan vara 
behjälpliga för medborgare som läser ordningsföreskrifterna kommer en populärversion att 
publiceras på webbsidan bredvid de antagna föreskrifterna.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 februari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ändringarna till lokala ordningsföreskrifterna.  

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 35 KS/2020:64.533 
 
Revidering av regler för Salems kommuns båtbryggor 

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

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

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

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

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

KS § 36 KS/2019:308.101 

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

I en motion om ängsmarker på kommunen gräsytor yrkar Ankie Bosander (C) och Raili Nilsson 
(C): 
- att kommunen ska bidra till den biologiska mångfalden samt minska kommunens 
CO2-utsläpp genom att införa blomsterängar. 
- att kommunen verkar för att förbättra översiktsplaner med avseende på biologisk mångfald. 
- att uppdra åt mIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att inventera och se över våra 
ängsmarker i kommunen. 
- att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda lämpliga platser för 
insådd av blomsterängar istället för gräsytor. 
- att kommunen installerar insektshotell i anslutning till blomsterängar. 

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

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

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

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

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

KS § 37 KS/2018:327.101 
 
Svar på motion - Hållbart materialval vid byggen och 
reparationer, väckt av Mats Nittve (MP) 

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

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

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 38 KS/2020:55.002 

 
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 11.  

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, Annette Hedborg 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. 
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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, Birgitta Eklund och Agneta 
Forsslund två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens lönefil 
för lönekörning. 

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Mia Kotala, Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria 
Svartbäck och Åse Finnman 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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 Kommunstyrelsen 
 

 

KS § 39 KS/2020:104.167 
 
Information om kommunens hantering av coronaviruset 

Minnesanteckningar från krisledningsnämndens möte har skickats till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.  

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv  

 

…………… 
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Just. sign. 

 


