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 Kommunstyrelsen 
 

 
      

 

 

 

 

 

Plats och tid: Stora murgrönan, Salems centrum, tisdagen den 14 april 2020, kl 19.00 - 19.45 

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

Ersättare: 

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Linnea Edström, 
socialchef Jenny Thorsell, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, tf skol- och 
förvaltningschef Katarina Sweding, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, 
HR-chef Ulf Haraldsson, plan- och exploateringschef Sofia Hedberg, 
verksamhetscontroller Katarina Sjödin §§ 40-44, tf säkerhetssamordnare Richard 
Buske §§ 40-42 

Utses att justera: Arne Närström (S) 

Justeringens  
plats och tid: Kansliet, onsdag den 15 april 2020, kl 15.00  

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

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

Justerande       …………………………  
                          Arne Närström (S)  

 
 

  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdes- 
datum: 2020-04-14 

 

Datum för anslagets 
uppsättande: 2020-04-16 

Överklagande tiden går 
ut: 2020-05-07 
Datum för anslagets 
nedtagande: 2020-05-08 

 

 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet  

Underskrift: ………………………… 

Linnea Edström 
 
 

 
 
  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Innehållsförteckning  

 
 
§ 40 

 
Anmälningsärenden 

 
§ 41 

 
Delegationsbeslut 

 
§ 42 

 
Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar och protokoll 

 
§ 43 

 
Årsredovisning 2019 för Salems kommun 

 
§ 44 

 
Revidering av budget 2020 för Salems kommun 

 
§ 45 

 
Planuppdrag för ändring av 3 detaljplaner 

 
§ 46 

 
Svar på remiss - Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun 

 
§ 47 

 
Svar på remiss - Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun 

 
§ 48 

 
Rekommendation från SKR om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin 

 
§ 49 

 
Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej verkställts, 4:e kvartalet 2019 

 
§ 50 

 
Revidering av alkohol- och drogpolicy för Salems kommun 

 
§ 51 

 
Revidering av firmatecknare för Salems kommun 

 

  

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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 Kommunstyrelsen 
 

 
 
 

KS § 40  
 
Anmälningsärenden 

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-30 

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-04-01 

Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av Covid-19 

Skrivelse från Ideell kulturallians avseende åtgärdsförslag för att värna den lokala kulturen  

Mälardalsrådets nya rapport Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.  

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 41  
 
Delegationsbeslut 

Jan Lorichs, planeringsstrateg. Upphandling 

Tilldelningsbeslut VA-produkter Dnr:  TI 2019-1074 

Tilldelningsbeslut korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 9§6  Dnr:  TI 2019-2041 

Tilldelningsbeslut Trygghetslarm ordinärt boende Södertälje kommun, Nykvarns kommun,  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 42 KS/2020:104.167 
 
Redovisning av krisledningsnämndens minnesanteckningar 
och protokoll 

Krisledningsnämnden har varit aktiverad sedan den 2 mars 2020 med anledning av 
Corona-virusets spridning. 

Enligt § 7 i krisledningsnämndens reglemente avseende dokumentation, uppföljning, 
återrapportering ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunstyrelsesammanträde och närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar.  

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 43 KS/2020:86 - 041 

 
Årsredovisning 2019 för Salems kommun 

Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är alla fyra målen uppfyllda. 

Årets resultat uppgår till 53,1 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestörande 
och extraordinära poster uppgår till 12,4 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor bättre 
än årets budget på 9,8 miljoner kronor.  

De större avvikelserna i förhållande till budget är: 
● Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en negativ avvikelse mot 

budget om -11,6 miljoner kronor på grund  högre kostnader för personal inom 
hemtjänst samt kostnader för pensioner.  

● I posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 25 miljoner kronor.  
● Finansnettot har varit 9,4 miljoner kronor högre än budget och det beror framför allt 

på effekterna av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning då 
pensionsportföljen ska värderas till verkligt värde.  

Nettoinvesteringarna budgeterades till 303,1 miljoner kronor och utfallet blev 159 miljoner 
kronor, en avvikelse på 144 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och 
samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt samt att 
byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad.  

Soliditeten blev 34,1 procent år 2019, vilket är bra jämfört med länssnittet 2018 som var 24,1 
procent.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 27 mars 2020 samt i ordförandeförslag daterat 
den 2 april och i kommentar avseende revisionen daterat den 3 april 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2019. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2019 till 2020 

års  investeringsbudget:  
a. Kommunstyrelseförvaltningen, 4 236 tkr   
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 106 436 tkr   
c. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringar 9 985 tkr   
d. Socialnämnden, 1 412 tkr 

Totalt 122 069 tkr  
3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2019 till 2020 års 

driftbudget till (tkr): 
a. Barn- och utbildningsnämnd,  - 266 tkr avseende överföring av kommunala 

grundskoleenheters underskott 
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till 

resultatutjämningsreserven. 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Yrkanden och proposition 
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 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2019. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2019 till 2020 

års  investeringsbudget:  
a. Kommunstyrelseförvaltningen, 4 236 tkr   
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 106 436 tkr   
c. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, exploateringar 9 985 tkr   
d. Socialnämnden, 1 412 tkr 

Totalt 122 069 tkr  
3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2019 till 2020 års 

driftbudget till (tkr): 
a. Barn- och utbildningsnämnd,  - 266 tkr avseende överföring av kommunala 

grundskoleenheters underskott 
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till 

resultatutjämningsreserven. 
 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 44 KS/2020:113 - 041 
 
Revidering av budget 2020 för Salems kommun 

Kommunens befolkning har för år 2019 minskat, och befolkningsprognosen för år 2020 visar 
på en lägre befolkningsökning jämfört med tidigare prognoser. Detta innebär att 
skatteintäkterna för kommunen kommer att bli lägre än vad tidigare prognos visat. För att 
säkerställa kommunens budgeterade resultat på 0,7% av skatter och bidrag föreslås att barn 
och utbildningsnämndens budget revideras ned med 4 300 tkr till 474 110 tkr samt att 
socialnämndens budget  revideras ned med 2 000 tkr till 296 791 tkr. Samtidigt minskas 
budgeten för skatteintäkter med 4 140 tkr och kommunstyrelsens medel till förfogande ökar 
med 1 588 tkr och 572 tkr används förstärka kommunens resultat.  

För att kunna möta de förändringar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) aviserat i sin 
indikation i mars månad för år 2020 föreslås dessutom att de budgeterade skatteintäkterna 
minskas med ytterligare 7 500 tkr.  

Naturvårdsverket har beslutat om markåtkomstbidrag avseende Garnuddens naturreservat 
på 5 870 tkr. Detta kan tillsammans med ovanstående förändringar göra att kommunens 
resultat i budget 2020 hamnar på 5 970 tkr.  

SKR:s prognoser och indikationer bygger på de första antaganden om hur effekter av 
Corona-viruset kommer att slå på kommunernas skatteintäkter. Konjunkturen kommer att bli 
sämre, men ännu vet vi inte hur stor påverkan som kommer att ske. Föreslagen 
budgetrevidering görs för att få en något mer anpassad budget mot de nya förutsättningarna. 
Kommunstyrelsens ordförande ser det inte som lämpligt att utifrån pandemin göra 
ytterligare budgetreduceringar under året. 

Den 2 april lämnade regeringen ett förslag till förstärkning av kommunernas ekonomi med 
anledning av pandemin. Salems kommun föreslås få 17 058 tkr i extra generellt statsbidrag.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 3 april 2020 samt i kommentar från 
ordförande daterat den 2 april 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgeten för år 2020 avseende följande delar  

a. Barn- och utbildningsnämnden avseende minskade volymer -4 300 tkr till 474 110 tkr 
b. Socialnämndens avseende ändrade förutsättningar - 2 000 tkr till 296 791 tkr. 
c. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 4 140 tkr  
d. Posten KS till förfogande utökas med 1 588 tkr.  
e. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 7 500 tkr och 

verksamheternas intäkter ökas med 5 870 tkr avseende beslutat bidrag om 
markåtkomst från Naturvårdsverket.  

f. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter ökas med 17 058 tkr och posten 
KS till förfogande ökar med motsvarande budgetpost på kostnadssidan. 
 

 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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Yrkanden och proposition 
Petter Liljeblad (L), Anders Klerkefors (R), Richard Livén (M), och Raili Nilsson (C) yrkar bifall 
till ordförandens förslag till beslut, se även bilaga 1.  

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera budgeten för år 2020 avseende följande delar  

a. Barn- och utbildningsnämnden avseende minskade volymer -4 300 tkr till 474 110 tkr 
b. Socialnämndens avseende ändrade förutsättningar - 2 000 tkr till 296 791 tkr. 
c. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 4 140 tkr  
d. Posten KS till förfogande utökas med 1 588 tkr.  
e. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter minskas med 7 500 tkr och 

verksamheternas intäkter ökas med 5 870 tkr avseende beslutat bidrag om 
markåtkomst från Naturvårdsverket.  

f. Finansförvaltningens post avseende skatteintäkter ökas med 17 058 tkr och posten 
KS till förfogande ökar med motsvarande budgetpost på kostnadssidan. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 45 KS/2020:117 - 210 
 
Planuppdrag för ändring av 3 detaljplaner 

Vid en inventering av gällande detaljplaner inom kommundelarna Rönninge och Uttringe har 
det konstaterats att för vissa fastigheter medger gällande detaljplan ingen reglering av 
byggrätten och möjliggör flerbostadshus, trots att syftet med planen är småhus. För att 
undvika allt för stora enbostadshus eller att flerbostadshus byggs där då det inte är syftet 
föreslås bygg- och miljönämnden få i uppdrag att göra ändring av detaljplanerna för 
områdena Sjöviken, Kv. Engelsberg m.fl. samt Kv. Mossberga och Hilsta med syfte att behålla 
pågående användning. För detaljplanen för Kv. Mossberga och Hilsta behöver även skyddet 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader ses över. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 mars 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att göra ändring av 
detaljplanerna för Sjöviken (dp 81-36), Kv. Engelsberg m.fl. (dp 80-42) samt Kv. Mossberga 
och Hilsta (dp 80-31). 

Yrkanden och proposition 
Anders Klerkefors (R) yrkar att beteckningen enbostadshus används i detaljplanerna, se 
bilaga 2.  

Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande, se bilaga 3. 

Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

Ordföranden ställer de delar av ordförandens förslag till beslut som inte berörs av Anders 
Klerkefors(R) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller 
ordförandens förslag till beslut.  

Därefter ställer ordförande Anders Klerkefors (R) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden att göra ändring av 
detaljplanerna för Sjöviken (dp 81-36), Kv. Engelsberg m.fl. (dp 80-42) samt Kv. Mossberga 
och Hilsta (dp 80-31). 

Reservation  
Anders Klerkefors (R) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

______________________ 
Beslutsexpediering 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 46 KS/2020:94 - 000 

 
Svar på remiss - Strategi för att stärka barns rättigheter i 
Haninge kommun 

Haninge kommun har översänt remissversion av “Strategi för att stärka barns rättigheter i 
Haninge kommun” för yttrande. Programmet är på remiss under perioden februari - april och 
remissvar önskas senast 3 maj 2020. 

Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Haninge har tagit fram denna 
strategi som ett led i att tillämpa den nya lagen. Strategin syftar till att stärka barnets 
rättigheter inom alla berörda områden och verksamheter inom kommunen. Strategin ska 
utgöra en vägledning och ett stöd för åtgärder och beslut i kommunen som har påverkan på 
barn. 

I Salem arbetar vi enligt barnkonventionen inom förvaltningarna på olika sätt och har även 
gemensamma projekt och arbetsgrupper som arbetar tillsammans med frågorna. Ingen 
gemensam strategi finns dock framtagen. Kommunstyrelseförvaltningen anser att strategin 
för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun har belyst de övergripande delar av 
barnkonventionens syfte. De är även bra att låta uppföljningen ske som en del av det 
systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa kontinuitet. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 5 mars 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen daterad 2020-03-05 som svar på remiss - Strategi 
för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Verksamhetscontroller 
Haninge kommun 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-14 

13 av 18

 

 Kommunstyrelsen 
 

KS § 47 KS/2020:93 - 000 
 
Svar på remiss - Minoritetspolitiskt program för Haninge 
kommun 

Haninge kommun har översänt remissversion av “Minoritetspolitiskt program” för yttrande. 
Programmet är på remiss under perioden februari - april och remissvar önskas senast 3 maj 
2020. Haninge kommun välkomnar alla slags synpunkter på programmet. 

Minoritetspolitiken infördes som ett eget politikområde i Sverige 2009 då en ny lag om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) tillkom med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagen omfattar minoriteterna eller 
minoritetsgrupperna judar, romer, samer, sverigefinländare och tornedalingar. 
Minoritetsspråken är jiddish, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Den 1 januari 2019 
reviderades minoritetslagstiftningen och det blev lagstadgat att varje kommun ska anta mål 
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. 

De nationella minoriteternas rättigheter regleras även i andra lagar, riktlinjer och 
styrdokument såsom i socialtjänstlagen, skollagen, läroplan för förskolan, läroplan för 
grundskolan, bibliotekslagen, diskrimineringslagen samt FN:s barnkonvention. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att programmet har en tydlig koppling till 
minoritetslagens syfte samt att Haninge kommun har tydliggjort målbilden för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 6 mars 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelsen daterad 2020-03-06 som svar på remiss - 
Minoritetspolitiskt program för Haninge kommun. 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Verksamhetscontroller 
Haninge kommun 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 48 KS/2019:373 - 000 
 
Rekommendation från SKR om överenskommelse om 
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) godkände vid sammanträde i december 
överenskommelsen som reglerar samverkan mellan den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. 

De rekommenderar också regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen. 
Det nya förslaget överensstämmer med Salems kommuns policy i dessa frågor.  

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 19 februari 2020 § 9.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta överenskommelse om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020. 

 

 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
SKR 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 
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KS § 49 KS/2019:234 - 730 

 
Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2019 

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

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera  
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte verkställts 

tre månader från dagen för beslut. 
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där verkställigheten 

avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats av 

annan anledning utan att verkställas. 
● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare 

rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.  

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden från den 1 oktober 2019 till den 31 december 2019 finns inga gynnande 
beslut som ej verkställts att rapportera. För perioden finns inga avbrott i verkställigheten där 
biståndet inte åter verkställts inom 3 månader att rapportera. För perioden finns ett 
gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera För 
perioden finns inga gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu 
verkställts. 

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den  19 februari 2020 § 15.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 3:e kvartalet 2019. 
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KS § 50 KS/2020:112 - 026 
 
Revidering av alkohol- och drogpolicy för Salems kommun 

Salems kommun har sedan tidigare en alkohol- och drogpolicy som anger kommunens 
ställningstagande rörande hantering av alkohol och drogmissbruk. Alkohol- och drogpolicyn 
antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2015 § 55. Ett förslag till revidering har nu 
tagits fram.  

Det reviderade förslaget till policy har tydliggjorts med följande huvudsakliga förändringar 
och tillägg: 

- Policyn kompletteras med bilaga riktlinjer för akuta åtgärder. 
- Tidigare skrivning har inneburit att både alkohol och drogmissbruk ska rehabiliteras. 

Detta är nu ändrat i flera meningar. Användning av droger eller icke ordinerade 
drogklassade läkemedel är olagligt. Vid användning av droger riskerar medarbetaren 
att förlora sin anställning. 

- I den tidigare versionen står det att användning av olagliga droger eller icke 
ordinerade drogklassade läkemedel på fritid är inte acceptabelt. Den är bortplockad 
då det är en olämplig skrivning ur integritetssynpunkt. Policyn ska vara inriktad mot 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer vid misstänkt påverkan av alkohol eller droger. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad alkohol- och drogpolicy för Salems 

kommun. 

 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
HR 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-14 

17 av 18

 

 Kommunstyrelsen 
 

KS § 51 KS/2020:55 - 002 

 
Revidering av firmatecknare för Salems kommun 

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

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

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse 
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne, 
kommunstyrelsens vice ordförande 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 Jevgenia Villarroel, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin 
Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande 
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare N04-ina 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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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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