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Plats och tid: Lilla Murgrönan, kommunhuset, Måndagen,  2020-10-12, kl.  19:00 - 19:30 

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

Ersättare: Farzana Khan (M), Björn Odelius (M), Johanna Liljedahl (L), Åsa Dahl (L), Tommy 
Eklund (S), Kjell Häggkvist (S) 

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Ida Malmborg, 
socialchef Jenny Thorsell, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, skol- och 
förvaltningschef Katarina Sweding, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, 
förvaltningschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Christina Lood  

Utses att justera: Arne Närström (S) 
Justeringens  
plats och tid: Kansliet, 2020-10-20, kl. 14:00 

Underskrifter: Sekreterare       …………………………  
Ida Malmborg 

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

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

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kommunstyrelsen 
Sammanträdes- 
datum: 2020-10-12 

 

Datum för anslagets 
uppsättande: 
2020-10-21 

Överklagande tiden går 
ut: 2020-11-11 

Datum för anslagets 
nedtagande: 
2020-11-12 
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KS § 88  
 
 
Anmälningsärenden 

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-09-30 

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-28 

Barn- och utbildningsnämndens Mål och budget 2021-2023 

Uppföljning av Rapport tematisk tillsyn hösten 2019 

Kultur- och fritidsnämnden, Inställt nämndsammanträde 2020-09-17 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 89  
 
 
Delegationsbeslut 

Inga delegationsbeslut har anmälts. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 90 KS/2020:184  

 
 
Samverkansöverenskommelse med polisen 2021-2022 

En samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Södertälje och Salems kommun 

har tagits fram. Samverkansöverenskommelsen syftar till att få ett strukturerat arbetssätt när 

det kommer till samverkan mellan polisen och kommunen och på så sätt få ett mer effektivt 

brottsförebyggande arbete och en tryggare kommun. Överenskommelsen beskriver 

strukturen för hur samverkan ska ske, en samlad lägesbild, de prioriterade 

samverkansområden som framkommit ur den samlade lägesbilden samt en åtgärdsplan, som 

beskriver de åtgärder som kommunen och polisen tillsammans ska genomföra under 2021 

och 2022 för att bidra till en positiv förändring inom de prioriterade områdena. Detta är den 

tredje samverkansöverenskommelsen som tagits fram. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2020.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet 
Södertälje, gällande åren 2021-2022. 
 
Yrkanden och proposition  
Arne Närström (S) yrkar på ett tilläggsyrkande till ordförandes förslag till beslut: 
“Socialdemokraterna vill att räddningstjänsten (SBFF) även ska bjudas in till chefssamråden. 
Eftersom räddningstjänstens kommunsamordnare är med i planeringsgruppen anser vi det 
rimligt att det även finns representation i chefssamrådet.” 

Lennart Kalderén (M) yrkar avslag till Arne Närströms (S) tilläggsyrkande.  

Proposition 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.  

Därefter ställer ordföranden ställer Arne Närströms (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet 
Södertälje, gällande åren 2021-2022. 

______________________ 
 
Polisen 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 91 KS/2020:200 ,KS/2020:237  

 
 
Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 
2020 

Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv finansiering till sina 

medlemmar och kunder - svenska kommuner, landsting/regioner, kommunala bolag och 

andra kommunala aktörer. Detta genom att medlemmarna tillsammans kan låna bättre och 

tryggare än vad de kan var för sig.  Salems kommun är sedan år 2010 medlem i 

Kommuninvest. Kommunens inbetalda insats uppgår för närvarande till 4,4 miljoner kronor 

(262 kr per invånare). Kommunen har i dagsläget inte någon ambition att höja det insatta 

kapitalet. 

År 2020 är det sista året som medlemmarna erbjuds att göra en särskild insats för att 

snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av medlemskapet. Från och 

med år 2021 finns krav på enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, vilket innebär att alla 

medlemmar från och med utgången av 2021 kommer att ha samma belopp inbetalt i kronor 

per invånare. 

Kommunen nyttjar aktivt Kommuninvest som finansieringspartner och vid senast genomförd 

upplåning erbjöd Kommuninvest de mest förmånliga villkoren av tillfrågade aktörer. 

Ekonomienhetens bedömning är att kommunen har god nytta av sitt medlemskap i 

Kommuninvest och att betald insats tillika ger en rimlig nivå på avkastning. Ekonomienheten 

bedömer att kommunen inte ska gå in med kapital utöver miniminivån då kommunens 

likviditet i övrigt främst bör nyttjas för kommunens driftskostnader och investeringsbehov. 

Förvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen är därför att kommunstyrelsen beslutar 

att inte erlägga någon särskild insats under år 2020 till Kommuninvest. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-09-08. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Salems kommun under år 2020 till Kommuninvest inte ska 
erlägga någon särskild insats för att utöka det insatta kapitalet. 

 
_____________________ 
 
Ekonomienheten  
Kommuninvest  
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 92 KS/2020:196  

 
 
Förslag på en utökning av Bygg- och miljönämndens 
reglemente avseende ansvar för viltvård och kommunjägare 

Kommunen bedriver skyddsjakt och hanterar förekomsten av döda djur i de fall de 

förekommer på kommunal mark. Rutinen är att vid skadat vilt på kommunal mark kontaktas 

kommunens växel under kontorstid. Vid skadat vilt utanför kontorstid, kontaktas kommunens 

larmcentral. Larmcentralen kontaktar kommunens driftcentral som i sin tur tar kontakt med 

kommunjägaren. Det är sedan kommunjägaren själv som avgör vad som behöver göras.  

Bygg- och miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2020 att föreslå 

kommunstyrelsen att utöka bygg- och miljönämndens ansvar att även omfatta viltvård och 

kommunjägare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att §2 Bygg- och miljönämndens 

reglemente utökas med ytterligare en punkt “att ansvara för viltvården och kommunjägare”. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-08-24.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att i bygg- 
och miljönämndens reglemente under § 2 lägga till - “att ansvara för viltvården och 
kommunjägare”. 

_____________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 93 KS/2020:182  

 
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av detaljplaneprocessen 

KPMG har på uppdrag av de kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens 

detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Revisionen bedömer att 

detaljplaneprocessen förhåller sig väl till gällande lagar och riktlinjer med utgångspunkt från 

de förfaranden som Boverket upprättat med relevant delprocesser och aktiviteter. 

Revisorerna bedömer dock att det finns ett behov av att se över mål, uppföljning och 

internkontroll som grund för kontinuerlig vidareutveckling av detaljplanearbetet. Bygg- och 

miljönämnden har lämnat svar på hur de avser att följa revisorernas rekommendationer 

gällande säkerställande av måluppfyllelse, deltagande i relevanta jämförelser i 

detaljplanearbetet, samt att risk- och väsentlighetbedömning kommer genomföras inför 

internkontrollplanen 2021. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av granskningen och 

bygg- och miljönämndens svar och avser att följa och stödja bygg- och miljönämnden i deras 

vidare arbete med mål och internkontrollplan. 

Ärendet har beskrivits i tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 3 september 2020 som svar på 
revisionsrapport - Granskning av kommunens detaljplaneprocess. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 

Salems 
kommun 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-12 

10 av 15

 

 Kommunstyrelsen 
 

KS § 94 KS/2020:265  

 
 
Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 
verkställts 

Kommunen har enligt 16 kap 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 har verkställts.  Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (Individ- och familjeomsorg).  

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 7 september 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkänner 
rapporteringen av gynnande besut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2020 som ej verkställts. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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 Kommunstyrelsen 
 

KS § 95 KS/2018:242  

 
Svar på motion om valfrihetstimme i hemtjänsten 

Mia Franzén (L) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta om att införa ett 

försök med valfrihetstimme i hemtjänsten för att öka flexibiliteten i såväl kommunal som 

privat utförd hemtjänst. Fördelarna som beskrivs i motionen är egenmakt, respekt och 

självbestämmande. Det beskrivs vidare att flexibiliteten i hemtjänsten är minimal. 

Valfrihetstimmen syftar till att ge brukare och anhöriga möjligheten att bestämma över en 

timme av den beviljade timmen per månad. 

Socialförvaltningens bedömning är att det inte finns rättsligt stöd i att fritt bestämma över 

den beviljade tiden. Hemtjänstinsatser beslutas utifrån en behovsprövning enligt 4 kap. 1 § 

SoL. Den enskilde ska genom biståndet försäkras en skälig levnadsnivå. I Salems kommun har 

personer med biståndsbeslut möjlighet att byta en insats mot en annan insats. Det innebär 

att om ett biståndsbeslut omfattar exempelvis promenader och städning kan personen välja 

att ta städningen istället för promenaden vid ett speciellt tillfälle. Om ett sådant byte ska ske 

måste det meddelas minst fem dagar innan den inplanerade insatsen.  

Socialförvaltningens bedömning är att att införandet av en valfrihetstimme per månad skulle 

innebära högre kostnader för kommunen. En sådan kostnad kan innebära att besparingar 

behöver införas inom äldreomsorgens andra områden. 

Ärendet behandlades vid socialnämndens möte den 7 september 2020 § 60.  

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av socialförvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2020 anses motionen vara besvarad. 
 
Yrkanden och proposition  
Petter Liljeblad  (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.  

Arne Närström (S) yrkar att motionen ska avslås.  

Ajournering 
Mötet ajourneras mellan kl 19:14-19:17.  

Proposition 
Ordföranden ställer ordförandes förslag till beslut mot Arne Närströms (S) yrkande om avslag 
och finner att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med det.  
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
1. Att göra vissa redaktionella ändringar i sammanfattningen av ärendet.  

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige  
2. Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av socialförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 20 maj 2020 anses motionen vara besvarad. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
 

 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 

Salems 
kommun 



 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-10-12 

13 av 15

 

 Kommunstyrelsen 
 

KS § 96 KS/2020:192  

 
 
Avfallstaxa 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2020-09-25 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer avfallstaxan i enlighet med bilaga 2. Det förslag till avfallstaxa 
2021 som SRVs styrelse fattade beslut om i 2020-05-19 föreslås förändras utifrån ändrade 
omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare för 
ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell 
indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en höjning av 
grundavgiften. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-06.  

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att avfallstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet med 
SRV Återvinning AB:s förslag för avfallstaxa 2021 daterat 2020-09-25. 

______________________ 

Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 97 KS/2020:297  

 
 
Förslag på Kompensation till fristående grundskolor 

Kommunen ska kompensera fristående förskolor och grundskolor om kommun har haft ett 

underskott i årsbokslut (1991:900 KL). Det innebär bland annat att underskott ska regleras 

under de tre följande åren.  

År 2018 fick våra grundskolor ett sammanlagt underskott motsvarande 678 tkr. Under 2019 

återstod ett underskott om 266 tkr.  

Med utgångspunkt utifrån möjligheten att reglera underskott under de tre följande åren, 

skulle det vara mer gynnsamt för kommunen att påbörja en ny regleringsperiod utifrån 

resultatet år 2020 och kompensera fristående grundskolor med det som återstår av 

underskottet från år 2018-2019, dvs 266 tkr. 

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträdet den 1 september 

2020 § 41. Därefter har nämnden genom ett ordförandebeslut fattat beslut och att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige om att anta förslaget att kompensera 

fristående grundskolor motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr 

samt att anta förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 2020. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2020-10-02. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar förslaget att kompensera fristående grundskolor 
motsvarande underskottet från åren 2018-2019 motsvarande 266 tkr. 

2. Kommunfullmäktige antar förslaget att ta bort överskottskravet för Säbyskolan för år 
2020. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 98  KS/2020:104.167 
 
 
Krisledningsnämndens minnesanteckningar 

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  
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar.  

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

 

Salems 
kommun 


