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 Gruppmöten  

Borgerliga gruppen 

Måndag 2020-11-02  kl 18.00  
Konferensrum Bergaholm 

  
 
Socialdemokraterna  

Måndag 2020-11-02  kl 17.30 
Konferensrum Lideby 

 

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet. 
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Kommunstyrelsen

Tid: 2020-11-02, kl. 19:00

Plats: Stora Murgrönan, kommunhuset

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Mål- och budget 2021-2023 samt beslut om skattesats

4 Kommunstyrelsens Mål- och budget för 2021 samt plan för 2022-2023

5 Salems kommuns policy och riktlinjer för när förtroendevalda och 
anställda erbjuds förmåner

6 Salems centrum

Lennart Kalderén (M) Ida Malmborg
Ordförande Sekreterare
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 § XX                                 1

Anmälningsärenden

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-10-20

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14, 2020-10-19

Regeringskansliet inför elektronisk remittering den 1 januari 2021

Yttrande från Länsstyrelsen till Skogsstyrelsen angående Föryngringsavverkning, Bornsjöns 
naturreservat

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

______________________

Sändlista
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  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 

 Tid: Onsdagen den 14 oktober 2020,  kl. 16.30 - 17.00 
 Plats: Högantorp, kommunhuset 

 Närvarande: Ordinarie: Lennart Kalderén (M),  Arne Närström (S)  

Ersättare:  Rickard Livén (M), Raili Nilsson (C), Berit Heidenfors (S) 

Övriga: Mats Bergström (kommundirektör) 

 

  1. Utlämnande av handling  - 10 000 e-postmeddelanden  
Mats Bergström föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

● kommundirektören får i uppdrag att kontrollera frågan med SKR - har 
kommunen möjlighet att neka att lämna ut denna mängd handlingar pga 
dess orimlighet i konsekvens 

● frågan lyfts åter på nästa KSAU den 19 oktober 2020. 
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 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 

Tid: Måndagen den 19 oktober 2020,  kl. 13.00 - 16:15 
Plats: Högantorp, kommunhuset 

Närvarande: Ordinarie: Lennart Kalderén (M), Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S)  

Ersättare:  Rickard Livén (M), Raili Nilsson (C), Berit Heidenfors (S) 

Övriga: Mats Bergström (kommundirektör), Ida Malmborg (kommunsekreterare) 

 

 1. Anmälningsärenden  
Ärendet vidare till kommunstyrelsen.  
 

2. Delegationsbeslut 
Ärendet vidare till kommunstyrelsen.  
 

3. Södra Ekdalen (precisering inför kontakter med fastighetsägarna) 
Johanna Henningsson, planarkitekt, Elisabeth Argus plan- och exploateringschef 
samt Christina Lood, förvaltningschef föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fört en preliminär diskussion.  
 
Ärendet tas upp på KSAUs sammanträde den 16 november 2020 efter kontakter 
med partigrupperna.  
 

4. Salems kommuns policy och riktlinjer för när förtroendevalda och 

anställda erbjuds förmåner  

Lennart Kalderén (M), ordförande föredrar ärendet.  
 
Ärendet vidare till kommunstyrelsen med de föreslagna revideringarna.  
 

5. Kommunstyrelsens Mål- och budget 2021 samt plan för 2022-2023 

 Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef och Katarina Sjödin, verksamhetscontroller 
föredrar ärendet.  
 
Ärendet vidare till kommunstyrelsen.  
 
 

6. Revidering Mål- och budget och beslut om skattesats 2021 (muntlig) 
Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef och Katarina Sjödin, verksamhetscontroller 
föredrar ärendet.  
 
Ärendet vidare till kommunstyrelsen.  
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7. Presentation av Leader Sörmlandskusten (extern) 

Mats Denninger, ordförande och  Jacqueline Hellsten, verksamhetsledare informerar 
KSAU om Leader Sörmlandskusten och vilka projekt som Salems kommun har varit del 
av.  
Just nu påbörjas arbetet med utformningen av strategin inför nästa 
verksamhetsomgång med start 2023. Salems kommun behöver återkomma till 
Leader Sörmlandskusten under våren 2021 med besked om kommunen ämnar 
fortsätta sitt medlemskap över nästa verksamhetsomgång samt om det finns några 
specifika utvecklingsområden som borde finnas med i en ny strategi.  
 

8. Utställning av Avfallsplan 

Lennart Kalderén, ordförande föredrar ärendet.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till ny Avfallsplan kan ställas ut. 
 

- Avfallsplanen kommer att ställas ut på kommunens hemsida, i Salems 
kommuns bibliotek samt i receptionen i kommunhuset. 

- Information om utställningen av Avfallsplanen kommer att finnas i 
Salemstidningen, tidningen MittI samt på kommunens hemsida.  

- Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att Mål 2 i avfallsplanen angående 
minskningen av mängden avfall innebär en avsevärd minskning för 
kommunen och därigenom XXXXXXXX 
 

9. Begäran om allmän handling 

Lennart Kalderén, ordförande föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.  
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Delegationsbeslut

Tilldelningsbeslut TI 2020-1134 Dnr: TI 2020-1134

Kultur- och fritidsförvaltning - Anmälan av delegationsbeslut 2020-09-01 - 2020-09-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv

______________________

Sändlista



 

 
TILLDELNINGSBESLUT 

 
Rörinstallationer FJV/UC  

Dnr: TI 2020-1134 
 

 
 
Avtalsspärr  
Avtalsspärr startar från          gäller till och med        2020 
 
Allmänna förutsättningar 
Vid anbudsöppningen den 2020-09-24 hade totalt 7st anbud inkommit inom föreskriven tid. 
Dessa var, utan angiven rangordning: 
 
Anbudsnummer Anbudsgivare Organisationsnummer 
Anbud Nr 1 AB Rörbjörnen 556776-2918 
Anbud Nr 2 BFSAB 556400-5808 
Anbud Nr 3 Bravida Sverige AB, Division Stockholm 556197-4188 
Anbud Nr 4 PML Svets & VVS AB 556711-3187 
Anbud Nr 5 Sandbäckens Rör i Stockholm AB 556635-9534 
Anbud Nr 6 Sofia Rör Aktiebolag 556355-6777 
Anbud Nr 7 Stockholms rörexpress AB 556676-2711 

 
Prövning av anbud 
Prövningen och utvärderingen av inkomna anbud kommer att genomföras med  
utgångspunkt från de uppgifter som anbudsgivaren lämnat i sitt anbud och ske enligt nedan 
angivna steg.  
- Anbuden rangordnas efter utvärderingssumma vilket utgör grund för fortsatt utvärdering.  
- Anbudet med den lägsta utvärderingssumman kontrolleras först. Här kontrolleras att ställda 
krav enligt AFB. 51, AFB.511 och AFB.52 uppfylls.  
- i det fall anbudet inte uppfyller ställda krav, kontrolleras och utvärderas nästa anbudsgivare i 
ordning osv  
- 3 st anbud som uppfyller ställda krav och som har de lägsta utvärderingssummorna kommer 
att antas.  
- de anbud som inte tilldelats kontrakt kommer att redovisas som ej utvärderade samt med 
utvärderingssumman i tilldelningsbeslutet.  
 
Utvärdering 
Här redovisas utvärderingssummorna för anbuden. 
Utvärderingssummor är justerade efter ev. premiering AFG.36, samt avräknat poster för el, styr 
& regler enl. Fråga/svar dat: 2020-09-17 
Anbudsgivare Utvärderingssumma 
AB Rörbjörnen 4 178 300 Sek 
BFSAB 2 952 500 Sek (efter premiering 2 852 500 Sek)  



 

Bravida Sverige AB, Division Stockholm 3 459 700 Sek (efter premiering 3 359 700 Sek) 
PML Svets & VVS AB 3 729 350 Sek 
Sandbäckens Rör i Stockholm AB 3 419 595 Sek (efter premiering 3 319 595 Sek) 
Sofia Rör Aktiebolag 3 729 500 Sek 
Stockholms rörexpress AB 5 853 620 Sek 
 
Kvalificering 
Kontroll att anbudsgivaren uppfyller de administrativa ska-kraven, kvalificeringskrav dvs krav 
på anbudsgivaren samt att inga omständigheter som medför uteslutning föreligger enligt 13 
kap. LOU har genomförts. Anbudsgivare nr 2, 3 och 5 vars utvärderingssummor är lägst har 
samtliga uppfyllt de administrativa ska-kraven och kvalificeringen. 
 
Beslut 
Telge AB inkl. dess helägda bolag, Södertälje kommun, Nykvarns kommun inkl. dess helägda 
bolag samt Salems kommun kommer i enlighet med utvärderingsresultatet att teckna avtal med 
anbudsgivare nedan enligt följande rangordning:  
Rang 1 – BFSAB (Botkyrka VVS & fastighetsservice AB) 
Rang 2 – Sandbäckens Rör i Stockholm AB 
Rang 3 – Bravida Sverige AB div. Stockholm  
 
Avtalstecknande 
Avtal kommer, om inte domstol beslutat om annat eller att det framkommit annat skäl till att 
ändra tilldelningsbeslutet, att tecknas snarast efter avtalsspärrens utgång.  
Bindande avtal uppkommer inte förrän avtalet undertecknats av både parter. 
 
Vi tackar samtliga anbudsgivare för visat intresse! 
 
För:  
Telge AB /genom Telge Inköp AB  
Maria Dahl Torgerson 
VD Telge Inköp AB  
 
Södertälje kommun  
Erika Svensson 
Tf. Ekonomi- och finansdirektör  
 
Salems kommun  
Jan Lorichs  
Planeringsstrateg  
 
Nykvarns kommun  
Bengt Andersson  
Samhällsbyggnadschef  
 
AB Nykvarnsbostäder  
Janette Jardefalk VD 







 

                                         Anmälan av delegationsbeslut 
2020-09-01 - 2020-09-30 

 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

 

Dnr Beslutsdatum ● Ärendegrupp/Kort beskrivning av 
ärendet (obs: inga personuppgifter) 

Delegat (namn och befattning) 

    

KFN/2020:49 2020-09-30 1.1 Yttrande över detaljplan för del av 
Rönninge 1:363 

Erik Glimvik. ordförande 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Anmälan av fattade delegationsbeslut ska ske månadsvis genom att ifylld lista skickas till 
kommunsekreteraren som publicerar dessa på digitala anslagstavlan alternativt redovisar dem på 
kommunstyrelsens sammanträden. 
 
Ärendegrupp: Se delegationsordningen. 
 
Beskrivning av ärendet: Ange kortfattat vad beslutet rör. Var noga med att inte ange personuppgifter. 

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 
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Mål- och budget 2021-2023 samt beslut om skattesats

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2020-2022 beslutades av
fullmäktige 2020-06-11. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag
som grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL.
Enligt den nya budgetprocessen tar fullmäk�ge ett beslut om finansiering och slutlig budget i 
november.

Den svenska ekonomin är mitt i en pandemi, vilket har gjort det svårt att bedöma hur
skatteunderlaget ska komma att utvecklas under perioden. Jämfört med
kommunfullmäktiges beslut i juni har skatteunderlaget ökat, vilket syns som ökade
skatteintäkter för kommunen. Samtidigt har befolkningsprognosen förändrats jämfört
med prognosen i våras avseende åldersgrupperna 6-12 år och de över 80 år. Detta ger ett
ökat kostnadsbehov inom Barn- och utbildningsnämnden samt ett minskat
kostnadsbehov inom Socialnämnden.

Det svårbedömda läget avseende skatteunderlag samt hur befolkningen kommer att
förändras i kommunen gör att det även för år 2021 behövs vissa effektiviseringar i
verksamheterna. Samtidigt har vissa satsningar kunnat göras.
Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att  kommunen uppnår följande resultat
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster:

2021: 10,3 miljoner kronor (1% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2022: 15,9 miljoner kronor (1,5% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
2023: 0,1 miljoner kronor (0,01% av skatter och bidrag exkl jämförelsestörande poster)
Investeringarna för perioden uppgår till 522,4 miljoner kronor. Den nya skolan står för en
stor del av det totala investeringsbeloppet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till reviderad drift- och investeringsbudget
avseende år 2021, ekonomisk plan för åren 2022 och 2023 enligt tjänsteskrivelse
daterat 2020-10-20.

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för
Salems kommun år 2021 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.
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3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse
för god ekonomisk hushållning:
a.  Mål nr 6 - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som
ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och
ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.
b.  Mål nr 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för
god ekonomisk hushållning:
a. Mål nr 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig
på Södertörn.
b. Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

5. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2021 till 19:67 kronor per
skattekrona.

6. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under
planperioden om likviditeten och resultatet så tillåter.

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2021.

8. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2021-2023 kvarstår oförändrad.
Taxehöjningar/justeringar för 2022 och framåt ska omprövas i slutet av 2021
utifrån bokslut 2020 samt prognosen för 2021.

9. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 222
miljoner kronor under perioden 2021-2023.
b. Egen likviditet om 18 miljoner kronor som används under perioden
2021-2023.
c. Upptagande av nya lån med 288 miljoner kronor under planperioden, varav
135 miljoner kronor år 2021, 33 miljoner kronor år 2022 och 120 miljoner
kronor år 2023.
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Ordförandeförslag, budget 2021-2023

Ansvar i en osäker tid

På uppdrag av alliansmajoriteten överlämnas följande budgetförslag.

Alliansbudgeten i ett nötskal

● V
i prioriterar en stabil ekonomi trots det labila konjunkturläget under  
Corona-pandemin. Skatten hålls oförändrad, enprocentsmålet för överskottet 
i ekonomin uppfylls under större delen av treårsperioden, en central buffert 
beslutas för att möta en eventuell nedgång av skatteintäkterna är 
fokuspunkter.

● S
alem utvecklas genom Fågelsångens skola, Bovieran, hyresbostäder i Norra 
Vitsippan, planering av Södra Hallsta och Salems centrum.

● K
ommunen tar nya steg på klimat och miljöområdet genom skärpta mål för 
energieffektivisering, hälsosam boendemiljö och giftfri miljö. Målen blir 
konkreta genom solceller, nollnetto-hus m m.

● K
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ommunförvaltningen effektiviseras, centrala satsningar sker bl a på miljö- och 
hälsotillsyn, klimatutbildning och teknisk verksamhet. Utvärderingen av 
kommunens krisarbete kommer att ge möjlighet till ännu bättre äldreomsorg.

I Coronans tidevarv

Inte sedan “spanska sjukan” härjade under några år efter första världskrigets slut har 
vi upplevt en pandemi av det slag och med de effekter Corona-viruset drabbar stora 
delar av världens befolkning. Nedgången i världsekonomin är omfattande,  olika 
länder samt EU slussar ut stora statliga medel för att lindra verkningarna men företag 
slås ut och arbetslösheten stiger. Prognoserna för BNP är 1,7 för år 2021 och 
arbetslösheten beräknas till 9,3 procent. Förutsägelserna för skatteunderlagets 
tillväxt har varierat kraftigt från 3,1 i februari till 1,3 i augusti. 

För ekonomin innevarande år har dystra prognoser vänts i sin raka motsats då 
statliga permitteringsstöd och extra statsbidrag flödat ut. Detta kan dock mycket väl 
vara “lugnet före stormen” då förutsägelserna för 2021 bygger optimistiska 
hypoteser om en rask återhämtning i ekonomin. De prognoser som ligger till grund 
för skatteintäkterna under budgetperioden är följande:

Nyckeltal (%),SKR 2021 2022 2023

BNP-tillväxt 1,7 3,8 3,8

Arbetslöshet 9,3 8,3 8,1

Skatteunderlag,
ökning

1,3 3,9 4,0

Källa: SKR

Alliansen finner att det finns goda skäl till återhållsamhet och att det finns en buffert 
på ca 10 mnkr i kommunens ekonomi under budgetperioden. I övrigt bygger 
budgeten på enprocentsmålet för de två inledande åren och på ett blygsamt 
överskott det tredje året, det år då vi vet att prognoserna kan variera stort.
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2021 2022 2023

Resultat efter 
jämf.störande

10,3 15,9 0,1

Jämförelse med 
1%-målet

 

Ny budgetmodell ger bättre ekonomiska strategier

I år har kommunen övergått till en ny budgetmodell. Istället för att ram- och 
budgetberedning prövar en lång rad äskanden har Ekonomienheten i år arbetat fram 
ett utförligt budgetunderlag där hänsyn tagits till opåverkbara kostnadsökningar 
(“ramposter”). En dialog har därefter förts med förvaltningarna  vilket följts av en 
kommunfullmäktige fastställd budget som bildar den ram nämnderna ska hålla sig 
inom. Någon ny budgetberedningsprocess med prövande av äskanden förekommer 
inte, nämnderna fastställer sin budget utifrån given ram. Däremot har 
budgetberedningen prövat olika centrala “satsningar”, inte minst ovan nämnda 
buffert. Det förslag som nu läggs fram är den slutliga budgeten inklusive förslag till 
skattesats och finansiering, samt övergripande mål och nämndmål. 

Påslaget för lönekostnadsökningar har legat med initialt och uppgår till 2 %. 

Budgetberedningen är enig om att denna modell gett mer tid för övergripande 
diskussioner om mål och ekonomi.

Byggen och förhandlingar i Salem

Det första spadtaget till Fågelsångens skola togs 14 oktober. Efter dubbla 
överklagningsprocesser (detaljplanen och under året själva upphandlingsbeslutet) blir 
skolan försenad till höstterminen 2023. Det förtjänar att nämnas att överklagandet av 
upphandlingsbeslutet tog sex månader i första instans.

Salems centrum-projektet är också försenat då förhandlingarna med centrumägaren 
Grandholm AB dragit ut på tiden. Vi inväntar större klarhet under oktober/november.
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Byggnationen i Norra Vitsippan med drygt 100 hyresbostäder pågår för fullt. 
Kommunen har förhandlat så att 50% av lägenheterna går med förtur till salemsbor. 
Bovieran har alldeles nyligen haft inflyttning av drygt 50 bostadsrätter, ett uppskattat 
projekt för äldre såväl i Salem som i grannkommunerna. Detaljplaneringen för Södra 
Hallsta pågår, strukturerna för området med 230 bostäder, den nya tvärleden, 
förskolan och LSS-boendet tar nu form. I Rönninge centrum är etappen med 
Torghuset och Rönninge torg färdig. Politiskt kan konstateras nästan enbart positiva 
omdömen om utfallet. Den sista etappen med kvarteret Flädern påbörjas av SMÅA 
under 2021.

Detaljplaneringen av Rönninge Kungsgård avvaktar fortfarande diskussioner om 
exploateringsgraden med den största markägaren och den tilltänkta entreprenören 
Besqab. Beträffande Södra Ekdalen väntas nya studier presenteras under hösten för 
diskussion med de boende.

Fastighetsstrategi ger verktyg för klimatsatsningar

Som tidigare utlovats har kommunen under året antagit en fastighetsstrategi. 
Strategin säger att 30 mnkr ska investeras årligen för upprustning av fastigheter. Till 
strategin ska kopplas en underhållsplan. Kommunstyrelsens tekniska utskott ska fatta 
beslut om vilka investeringar som ska ske. Sedan tidigare finns också en 
solcellsstrategi. Solceller kommer att anläggas på idrottshuset i Fågelsången. I 
projektet Norra Vitsippan finns också solceller med som en del i en netto-noll-lösning 
för dessa hus. Solceller kommer också att prövas i Södra Hallsta och andra 
kommunala byggprojekt.

Genom fastighetsstrategin har ett skärpt mål för energibesparingar i kommunens 
fastigheter beslutats, såväl “verksamhetsenergi” som “fastighetsenergi”. Utifrån en 
omräkning av EU:s mål för energieffektivisering, där målet är satt till 32,5% fram till 
år 2030, föreslås att kommunen ska spara 20% av dagens energiåtgång till 2030. 

Bygg- och Miljönämnden har nya nämndmål för “Hälsosam boendemiljö” och “Giftfri 
miljö”.

Miljö-/klimat målen omfattar sedan tidigare att kommunens fordonsflotta ska vara 
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fossilfri år 2024. Nämndmålen för matsvinn har skärpts i Social- och Barn- och 
Utbildningsnämnden. Samarbetet med samordnade varutransporter på Södertörn 
fortsätter.  Därutöver anslås 100 tkr för 2021 i fortbildningsinsats för tjänstemän 
och förtroendevalda beträffande klimatfrågor.

Nyheter i detalj

Inom kommunförvaltningarna har besparingsprogram tagits fram motsvarande 0,5%, 
1,0% och 1,5% av verksamheten. Programmet initierades när prognoserna för 
skatteintäkterna p g a Corona-pandemin var som mest illavarslande. De ekonomiska 
framtidsutsikterna har ljusnat något, men fortfarande behövs en ekonomisk 
beredskap för att möta ett större intäktsbortfall 2021. Totalt har beredningen 
diskuterat 3,7 mnkr i besparingar som beskrivs nedan. Nämnderna har frihet att välja 
alternativa besparingar som uppgår till nämndens besparingsbeting. 

Kommunstyrelsens besparingsbeting är 180 tkr, i beredningen har förändrad 
ledningsorganisation inom IT diskuterats. Beträffande tillskott föreslås KS få 400 tkr 
för utredning av lokalfrågor och särskilt framtagande av internprissättning. 
Kommunstyrelsen får också 500 tkr för 2021 för fortbildning i smittskyddsfrågor och 
beredskapsfrågor, inom bl a äldreomsorgen. Detta ska särskilt användas till 
utbildningsbehov som eventuellt uppstår med anledning av kommunens utvärdering 
av krishantering och äldreomsorg under pandemin.

Kommunstyrelsens nämndmål får delvis förändrade indikatorer beroende på att de 
enkätundersökningar som ligger till grund för mätningen av måluppfyllelsen 
förändras.

Bygg- och Miljönämnden föreslås förstärkas med en miljö- och hälsoinspektör, netto 
400 tkr (750 - 350) sedan ökade intäkter från tillsynen inkluderats. Bygg- och 
Miljönämnden får 500 tkr för en utredningsinsats för bättre hälsa i sjön Flaten där 
utredning av syresättning m fl alternativ, inklusive fontän ska ingå. Rapportering ska 
ske till kommunstyrelsens AU.

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) förstärks med en tjänst för 
utrednings- och utvecklingsfrågor, direkt knuten till förvaltningschefen, totalt 900 tkr. 
MSB ska även fortsättningsvis vakanshålla en planarkitekttjänst och istället utnyttja 
735 tkr till överföring till gata-/utemiljöenheten för att underlätta för förvaltningen 
att upprätthålla driftnivån inom enheten. 
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Inom Barn- och Utbildningsnämnden omfattar besparingsbetinget 1250 tkr, 
diskuterade poster är en logopedtjänst där behovet minskat (750 tkr), samt att 
tidigare beslut om sänkt fritidspeng för åk 4 genomförs (500 tkr). 
Befolkningsprognosen visar att antalet elever ökat avsevärt jämfört med 
ramprocessen i våras. Därför finns en post på 4,0 mnkr i KS anslag till förfogande, att 
kunna användas till Barn- och Utbildningsnämndens verksamhet. 

Socialnämnden har ett besparingsuppdrag på 1880 tkr där följande poster 
diskuterats. På korttidsboendet Vattentornet (LSS) har behovet minskat kraftigt 
under vardagar. Servicen på helger ska dock säkras. Här beräknas 750 tkr sparas. 
Uppföljning av dyra LSS-insatser ger 200 tkr, reducering av del av en handläggartjänst 
ger 430 tkr, striktare krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande för att få 
försörjningsstöd beräknas till 500 tkr. Befolkningsprognosen för antalet “äldre-äldre” 
(80 år -) har minskat påtagligt sedan i våras. Därför har 5,0 mnkr reducerats från 
nämndens budget. 

Ett generellt och permanent statsbidrag för äldreomsorg på 6 mnkr har fördelats till 
Salem. Detta bidrag läggs tills vidare till KS’ förfogande i avvaktan på beslut om hur 
pengarna ska användas. 

Digitaliseringsfrågorna kommer att ges tydligare mål och ny projektorganisation 
närmare knuten till kommundirektören och ledningsgruppen. Genom ökad 
digitalisering ska kommunens service ligga i framkant, effektiviseringar ska uppnås. 

Investeringarnas totala omfattning framgår nedan.

2021 2022 2023 Totalt

Investeringar inkl 
exploatering
(mnkr)

213,2 115,7 198,9 527,8
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Låneskulden per invånare blir med denna omfattning 27 700 kr/inv. vid utgången av 
planperioden. Jämförelsetalet är länssnittet för år 2019 och uppgår till 27 750 kr/inv.

Den nya skolan i Fågelsången tar större delen av budgeten i anspråk, kalkylen ligger 
totalt på 173,7 mnkr för perioden. Den totala investeringsbudgeten för samtliga år 
omfattar 442,5 miljoner kronor. Den nyligen fastställda fastighetsstrategin innebär 
att minst 30 mnkr avsätts årligen i upprustningar eller nybyggnationer. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott fastställer hur anslaget ska användas. En 
renovering av Säby Sim- och Sporthall ska påbörjas med projektering 2021, totalt 
anslås 30,3 mnkr under planperioden. Plaskdammen i Säbylunden nära centrum 
kommer att renoveras för 3,2 mnkr under 2021. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20

Lennart Kalderén
_________

Sändlista
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  Kommunstyrelseförvaltningen   
Siv   Jönsson   Westerlund   
Ekonomichef   

  
  
  

Kommunstyrelsen   
  

  
  Revidering   Mål-   och   budget   och   beslut   om   ska esats   

2021-2023   

Förslag   ll   beslut   
Kommunstyrelsens   förslag   ll   fullmäk ge   

  
1. Kommunfullmäk ge   fastställer   förslag   ll   reviderad   dri -   och   investeringsbudget   

avseende   år   2021,   ekonomisk   plan   för   åren   2022   och   2023   enligt   tjänsteskrivelse   
daterat   2020-10-20.   

2. Kommunfullmäk ge   fastställer   de   övergripande   målen   och   indikatorerna   för   
Salems   kommun   år   2021   enligt   förslag   i   denna   tjänsteskrivelse   samt   bilagor.     

3. Kommunfullmäk ge   fastställer   a    följande   verksamhetsmål   är   mål   av   betydelse   
för   god   ekonomisk   hushållning:   

a. Mål   nr   6    -   Salems   förskolor   och   skolor   ska   erbjuda   en   lärande   miljö   som   
ger   barn   och   elever   goda   förutsä ningar   för   a    förvärva   kunskaper   och   
ta   ansvar   för   sin   fram da   utveckling.   Eleverna   ska   nå   en   kunskapsnivå   
som   ligger   över   genomsni et   i   Stockholms   län.   

b. Mål   nr   7   -    Salems   kommun   ska   vara   en   a rak v   arbetsgivare.     
4. Kommunfullmäk ge   fastställer   a    följande   finansiella   mål   är   mål   av   betydelse   för  

god   ekonomisk   hushållning:   
a. Mål   nr   8    -   Salems   kommun   ska   ha   en   ska esats   som   är   konkurrenskra ig  

på   Södertörn.   
b. Mål   9    -   Salems   kommun   ska   ha   en   stabil   ekonomi.   

5. Kommunfullmäk ge   fastställer   utdebiteringen   för   år   2021   ll   19:67   kronor   per   
ska ekrona.   

6. Kommunfullmäk ge   beslutar   a    extra   amortering   av   lån   kan   ske   under   
planperioden   om   likviditeten   och   resultatet   så   llåter.     

7. Kommunfullmäk ge   beslutar   a    kommunstyrelsen   under   år   2021   har   rä    a    
omsä a   lån,   dvs   låna   upp   belopp   motsvarande   belopp   på   de   lån   som   förfaller   ll   
betalning   under   år   2021.   

8. Kommunfullmäk ge   beslutar   a    VA-taxan   för   år   2021-2023   kvarstår   oförändrad.   
Taxehöjningar/justeringar   för   2022   och   framåt   ska   omprövas   i   slutet   av   2021   
u från   bokslut   2020   samt   prognosen   för   2021.     

9. Kommunfullmäk ge   beslutar   a    finansieringen   av   investeringarna   sker   med     
a. Resultat,   exklusive   avskrivningar   och   extraordinära   poster,   om   totalt   222   

miljoner   kronor   under   perioden   2021-2023.   
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b. Egen   likviditet   om   18   miljoner   kronor   som   används   under   perioden   
2021-2023.     

c. Upptagande   av   nya   lån   med   288   miljoner   kronor   under   planperioden,   varav   
135   miljoner   kronor   år   2021,   33   miljoner   kronor   år   2022   och   120   miljoner   
kronor   år   2023.   

  
  

Sammanfa ning   av   ärendet   
Ekonomiska   ramar   för   dri budget   och   övergripande   mål   för   2020-2022   beslutades   av   
fullmäk ge   2020-06-11.   Som   grund   för   ramarna   låg   den   prognos   för   ska er   och   bidrag   
som   grundade   sig   på   befolkningsprognosen   för   kommunen   och   uppgi er   från   SKL.     

  
Enligt   den   nya   budgetprocessen   tar   fullmäk ge   e    beslut   om   finansiering   i   november.  
Sy et   är   a    här   visa   hur   den   löpande   verksamheten   och   de   kommunövergripande   
prioriteringarna   ska   finansieras.   Det   ska   tas   fram   e    beslut   i   kommunstyrelsen   (oktober)   
och   kommunfullmäk ge   (november)   om   taxor   och   avgi er,   ska esats,   statsbidrag   och   
utjämning   samt   övriga   finansiella   poster.   Det   som   behöver   ses   över   i   de a   skede   är   om   
de   ekonomiska   förutsä ningarna   har   ändrats   och   a    finansiering   fastställs.   Här   behövs   
eventuellt   åtgärder   vidtas   om   de   ekonomiska   förutsä ningarna   ser   annorlunda   ut   än   vid   
beslutet   i   juni.     

  
Den   svenska   ekonomin   är   mi    i   en   pandemi,   vilket   har   gjort   det   svårt   a    bedöma   hur   
ska eunderlaget   ska   komma   a    utvecklas   under   perioden.   Jämfört   med   
kommunfullmäk ges   beslut   i   juni   har   ska eunderlaget   ökat,   vilket   syns   som   ökade   
ska eintäkter   för   kommunen.   Sam digt   har   befolkningsprognosen   förändrats   jämfört   
med   prognosen   i   våras   avseende   åldersgrupperna   6-12   år   och   de   över   80   år.   De a   ger   e    
ökat   kostnadsbehov   inom    Barn-   och   utbildningsnämnden   samt   e     minskat   
kostnadsbehov   inom   Socialnämnden.     

  
Det   svårbedömda   läget   avseende   ska eunderlag   samt   hur   befolkningen   kommer   a    
förändras   i   kommunen   gör   a    det   även   för   år   2021   behövs   vissa   effek viseringar   i   
verksamheterna.   Sam digt   har   vissa   satsningar   kunnat   göras.     

  
Sammanfa ningsvis   innebär   budge örslaget   a    kommunen   uppnår   följande   resultat   
exklusive   VA-verksamheten   och   jämförelsestörande   poster:     
2021:     10,3   miljoner   kronor   (1%   av   ska er   och   bidrag   exkl   jämförelsestörande   poster)   
2022:     15,9   miljoner   kronor   (1,5%   av   ska er   och   bidrag   exkl   jämförelsestörande   poster)   
2023:     0,1   miljoner   kronor   (0,01%   av   ska er   och   bidrag   exkl   jämförelsestörande   poster)   

  
Investeringarna   för   perioden   uppgår   ll   522,4   miljoner   kronor.   Den   nya   skolan   står   för   en   
stor   del   av   det   totala   investeringsbeloppet.     
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Bakgrund     

Bedömning   av   samhällsekonomin   
(Källa:   SKL   Cirkulär   20:39   samt   Ekonomirapporten   oktober   2020)   
Den   svenska   ekonomin   präglas   nu   av   en   snabb   uppgång   i   e erfrågan   och   produk onen   
totalt   se .   Rekylen   för   BNP   är   starkare   än   vad   SKR   digare   antagit   i   prognosen   i   maj.   
Återhämtningen   av   ekonomin   kommer   dock   a    ta   d.   Frågan   är   med   vilken   has ghet   

som   förlusterna   i   produk on,   sysselsä ning,   försäljning   och   vinster   kan   tas   igen.     
Antagandet   är   a    det   blir   e    antal   år   med   svag   konjunktur   som   får   stor   påverkan   på   
arbetsmarknaden.   Antalet   arbetade   mmar   faller   under   år   2020   med   3,7   procent   och   
arbetslösheten   ökar   med   två   procentenheter   ll   knappt   nio   procent,   för   a    sedan   öka   
y erligare   under   2021.   Trots   högre   arbetslöshet   och   minskat   antal   sysselsa a   när   
permi eringsstödet   avvecklas   2021,   så   ökar   antalet   arbetade   mmar.   Det   kommer   a    ta   

d   för   såväl   sysselsä ningsgraden   som   arbetskra sdeltagandet   a    återhämta   sig   och   
balans   på   arbetsmarknaden   kommer   a    nås   först   2024,   då   med   en   högre   
jämviktsarbetslöshet   på   7,5   procent.     

Ska eunderlaget     
(Källa:   SKL   cirkulär   20:39)  
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Jämfört   med   prognosen   i   april   räknar   SKR   med   en   väsentligt   högre   ska eunderlags llväxt  
för   år   2020   och   en   lägre   llväxt   för   år   2021.   (tabell   2).     
För   år   2020   beror   förändringen   på   a    lönesumman   bedöms   öka   mer   än   föregående   
prognos.   Huvudförklaringen   är   a    permi eringslöner   (löner   som   inte   motsvaras   av   någon  
arbetsinsats)   drar   upp   den   genomsni liga   mlönen.   Sam digt   har   antalet   arbetade   

mmar   är   nedjusterats   och   ne oeffekten   av   dessa   båda   är   posi v.     
För   år   2021   är   utvecklingen   nedjusterad   då   scenariot   räknar   med   a    lönesumman   ökar   
mindre.   Det   är   en   följd   av   a    mlönen   ökar   svagt   e ersom   det   antas   a    inga   
permi eringslöner   betalas   ut.     

  
Dri budget   för   perioden   2021-203   
Särskilt   fokus   har   varit   a    försöka   hålla   nere   behoven   av   besparingar   så   långt   det   är   
möjligt   och   ändå   kunna   hålla   den   förväntade   resultatnivån   på   en   procent   av   ska er   och   
bidrag.   Ska eintäkterna   beräknas   vara   drygt   sex   miljoner   kronor   högre   än   vid   
fullmäk ges   beslut   i   juni.     
Resultatet   exklusive   VA   och   jämförelsestörande   poster   föreslås   ll   10   313   tkr,   vilket   
innebär   e    resultat   på   1%   i   förhållande   ll   ska er   och   bidrag.   

  
Budge örslag   i   jämförelse   med   fullmäk ges   beslut   i   juni   2020   avseende   
budgetåret   2021   

  

(tkr)   Juni   beslut  Förslag  Differe 
ns  

Not  

Kommunstyrelsens   förvalt.   (exkl   KS   ll   
förfogande)   -64   672  -65   492  -820  a)  

KS   ll   förfogande   (central   buffert)     -8   903  -13   189  -4   286  b)  
Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltning  -71   258  -71   911  -653  c)  
Bygg-   och   miljönämnd   -3   455  -4   355  -900  d)  
Kultur-   och   fri dsnämnd   -15   102  -15   057  45  e)  
Barn-   och   utbildningsnämnd   -480   914  -479   664  1   250  f)  
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Socialnämnd   -306   329  -299   449  6   880  g)  
Revisorn   -658  -658  0   
Summa   exkl   VA-verksamhet   -951   291  -949   775  1   516   
Statsbidrag   maxtaxa   barnomsorg   4   200  4   200  0   
Pensionskostn.   inkl   löneska    etc   -19   479  -21   009  -1   530   
Intern   ränta   VA,   sem   löneskuld,   fast   avg  1   518  1   518  0   
Avskrivningar   exkl   VA   &   överlåtelser     -50   279  -50   628  -349   
Summa   ne okostnader   exkl   VA   -1   015   331  -1   015   694  -363   
Summa   ska er   och   bidrag   1   025   250  1   031   303  6   053    
Finansne o             -7   885  -5   296  2   589   
Resultat   exkl   VA     2   034  10   313    8   279   
Resultat   VA   -911  -911  0   
Resultat   inkl   VA     1   123  9   402    8   279   
Resultat   exkl   VA     2   034  10   313    8   279   

  
Kommentarer   ll   förändringarna   mellan   fullmäk ges   beslut   i   juni   och   kommunstyrelsens   
förslag   inför   fullmäk ges   beslut   i   november   (tkr):     

  
a) Kommunstyrelsens   förvaltning   exklusive   KS   ll   förfogande   (utökad   ram   820   tkr)   

De   besparingar   som   föreslås   ll   kommunstyrelsens   förvaltning   är   180   tkr.     
Satsningar   avser   medel   för   utredning   av   lokalfrågor   och   internprissä ning   med   
400   tkr   samt   100   tkr   för   en   klimatutbildning   för   förtroendevalda   och   tjänstemän.   
Satsningar   på   500   tkr   för   fortbildning   i   smi skyddsfrågor   inom   äldreomsorgen   
och   andra   verksamheter.   

b) KS   ll   förfogande   (utökad   ram   4   286   tkr)   
Till   kommunstyrelsen   medel   ll   förfogande   föreslås   läggas   den   justering   av   
volymerna   som   avser   äldreomsorgen   (5   000   tkr)   beroende   på   a    
befolkningsprognosen   visar   på   färre   invånare   i   åldersgruppen   över   80   år.   
Beloppet   ska   kunna   hantera   den   volymförändring   som   Barn-   och   
utbildningsnämnden   kan   komma   a    få   beroende   på   a    antalet   barn   i   åldrarna   
7-12   år   ser   ut   a    öka   motsvarande   cirka   4   miljoner   kronor.     

c) Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen   (utökad   ram   653   tkr)   
Besparingar   motsvarande   1   102   tkr   föreslås   Miljö-   och  
samhällsbyggnadsförvaltningen.     
Satsningar   avser   735   tkr   för   förstärkning   av   dri medel   för   gatuenheten,   900   tkr   
som   avser   en   ny   tjänst   för   utredning   och   utvecklingsfrågor   samt   120   tkr   för   
dri kostnader   kopplat   ll   en   investering   för   energianalys   av   kommunens   
fas gheter.     

d) Bygg   och   miljönämnden   (utökad   ram   900   tkr)   
Satsning   avseende   utökning   av   en   miljö-   och   hälsoskyddsinspektör   motsvarande   
750   tkr   minus   förväntade   llsynsintäkter   på   350   tkr   (ne o   400   tkr)   samt   en   
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satsning   på   en   utredning   för   bä re   hälsa   i   Flaten.   En   utredning   av   syresä ning   
med   flera   alterna v   där   en   utredning   av   syresä ning   och   fontän   ska   ingå.     

e) Kultur-   och   fri dsnämnden   (minskad   ram   med   45   tkr)   
Besparing   uppgående   ll   45   tkr   inom   kultur-   och   fri dsnämnden.     

f) Barn-   och   utbildningsnämnden   (minskad   ram   1   250   tkr)   
Besparingar   uppgående   ll   1   250   tkr   

g) Socialnämnd   (minskad   ram   6   880   tkr)   
Volymjustering   uppgående   ll   5   000   tkr   beroende   på   lägre   antal   äldre   över   80   år   i  
befolkningen   för   år   2021.     
Besparingar   uppgående   ll   1   880   kr     

Bilaga   1   visar   vilka   förändringar   som   ske    i   nämndernas   ramar   från   fullmäk ges   beslut   i   
juni   och   förslag   ll   nya   ramar   från   kommunstyrelsen   ll   kommunfullmäk ge   i   november.   
Där   ses   förändringarna   för   samtliga   tre   år   i   planperioden.     

VA-verksamhetens   ekonomi  
Det   egna   kapitalet   för   VA-verksamheten   ska   över   d   balanseras   ll   noll.   Vid   utgången   av   
år   2020   prognos seras   det   egna   kapitalet   uppgå   ll   ca   2,8   miljoner   kronor.   Vid   beräkning   
av   fram da   avgi sjusteringar   har   hänsyn   tagits   ll   balansering   av   det   egna   kapitalet   över   

d.   Det   egna   kapitalet   beräknas   vara   -0,2   miljoner   kronor   år   2023.   Denna   ekonomiska   
planering   förutsä er   en   oförändrad   VA-taxa   för   perioden   2021-2023.   Taxan   för   år   2022   
och   framåt   ska   omprövas   i   slutet   av   år   2021   u från   bokslutet   år   2020   samt   prognosen   för   
år   2021.   Beslut   om   oförändrad   VA-taxa   för   år   2021   föreslås   fa as   såsom   en   del   av   de a   
beslutsärende.     

Utveckling   pris,   resultat   och   eget   kapital   VA   verksamheten   

Benämning     Prognos  
2020  

Budget  
2021  

Plan  
2022  

Plan   2023  

Beräknat   behov   
prishöjning   

  

inga  inga  inga        inga  

VA   resultat   (tkr)   61  -911          -1989  -37  

VA   eget   kapital   (tkr)   2   767  1   856  -133  -170  

Kommunens   ska eintäkter   och   bidrag     

Nedan   följer   en   tabell   som   beskriver   intäktsutvecklingen   i   Salems   kommun.   

(mnkr)      Prognos  Budget  Plan  Plan  
  2020  2021  2022  2023  

Egna   ska eintäkter   841,3  836,4  859,4  893,1  
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Slutlig   ska eavräkn   föregående   år  -3,6     
Slutlig   ska eavräkn   innev   år   -9,6  -5,9    
Summa   ska eintäkter   828,1  830,5  859,4  839,1  
Inkomstutjämning   39,2  47,6  55,4  53,9  
Kostnadsutjämning   57,7  67,7  68,7  68,9  
Regleringsbidrag/-avgi    17,2  50,0  42,8  29,8  
Införandebidrag   8,5  1,2  0  0  
LSS-utjämning   0,9  1,6  1,6  1,6  
Summa   utjämning   123,5  168,1  168,6  154,4  
Fas ghetsavgi    31,9  32,8  32,8  32,8  
Statlig   bidrag/ llsko    (övrigt)   33,4  0  0  0  
Summa   intäkter   1   016,9  1   031,3  1   060,8  1   080,2  
  

Vid   ska eberäkningen   har   hänsyn   tagits   ll   uppdaterad   befolkningsprognos   per   
september   2020.   Alla   statliga   bidrag/ llsko    (från   -och   med   år   2021)   finns   inbakat    i   
anslaget   för   kommunalekonomisk   utjämningen   förutom   det   riktade   ll   äldreomsorgen.   

Investeringsbudget   för   perioden   2021-2023   
E er   fullmäk ges   beslut   om   investeringsramar   för   år   2021-2023   har   förslag   ll   
investeringar   se s   över   och   prioriteringar   har   gjorts   för   a    totalnivån   ska   hålla   sig   inom   
kommunens   låneram.   Förslaget   ll   fullmäk ge   innehåller   nedprioriteringar   samt   övriga   
förändringar.   I   bilaga   2   finns   samtliga   investeringar   för   planperioden   fördelat   e er   
nämnd.     

  

  År   2021  År   2022  År   2023  Totalt  

Barn-   och   utbildningsnämnden   4   903  16   483  3   983  25   369  

Kultur-   och   fri dsnämnden   786  1   636  386  2   808  

Socialnämnden   3   224  1   224  1   224  5   672  

Tekniska   utsko et  189   239  96   041  139   371  424   651  

Kommunstyrelsens   förvaltning   9   003  4   647  4   881  18   531  

Summa   investeringar     
(exkl   exploateringar)   

207   155  120   031  149   845  477   031  
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Investeringsram   (mnkr)  2021-2022  2021  2022  2023  
       

Investeringar    (exkl.   
exploateringar)   

477,0  207,2  120,0  149,8  

   - varav   Investeringar   VA   16,2  5,4  5,4  5,4  
Exploateringar   VA   (ne o)   8,1  -3,3  -1,1  12,5  

 
Exploateringar   gata   -och  
mark   (ne o)   

42,7  9,3  -3,2  36,6  
 

Summa   investeringar   527,8  213,2  115,7  198,9  
 

Finansierat   av   resultat   före   
avskrivningar,   avsä ningar   
exkl.   exploateringar   

221,9  70,6  77,2  74,1  
 

Finansiering   egen   likviditet   18,0  8,0  5,0  5,0  
Finansierat   av   lån   (ne o)   287,9  134,6  33,5  119,8  

  
Låneskuld/invånare,   exkl   VA  

 
Kronor  

   
27   700  

  
Kommunen   finansierar   investeringarna   på   i   huvudsak   fyra   sä .   Dessa   är   med   resultat   
exklusive   avskrivningar,   med   markförsäljningar,   med   befintlig   likviditet   vid   ingången   av   
perioden   samt   med   lån.   Den   likviditetsnivå   som   beräknas   finnas   i   kommunen   vid   
årsski et   är   lite   högre   än   den   nivå   som   vi   vill   hålla   framöver   och   därför   används   den   
beräknade   extra   likviditeten   ll   delfinansiering   av   investeringarna   under   budget   -och   
planperioden .    Fram da   investeringar   (inklusive   exploateringar),   527,8   mnkr   under   
budget   -och   planperioden,   kommer   därför   a    finansieras   genom   resultat   om     221,9   mnkr,   
genom   befintlig   likviditet   18,0   mnkr   samt   genom   nyupptagande   av   lån   om   287,9   mnkr.     

  
Vid   beräkningen   av   låneskuldens   storlek   har   hänsyn   tagits   ll   a    alla   investeringar   
historiskt   se    inte   färdigställts   under   respek ve   år   utan   brukar   bli   förskjutna   framåt   i   

den.   Låneskuld   per   invånare,   exkl   VA   skuld,   blir   i   förslaget   27   700   kr   vid   utgången   av   
planperioden,   a    jämföra   med   det   senast   kända   måltalet   27   750    kr   (länssni    2019).     

Amortering   av   lån     
I   allt   väsentligt   planeras   kommunens   likviditet   a    ny jas   för   den   löpande   dri en.   
Kommunen   bedömer   inte   a    det   finns   något   större   utrymme   för   amorteringar   då   
kommunen   är   i   en   investeringsintensiv   planperiod.   Om   resultat-   och   likviditetssitua onen  
så   llåter   kan   dock   kommunen   komma   a     göra   extra   amorteringar   under   planperioden.   

Ska esats   för   år   2021   
Kommunfullmäk ge   föreslås   fastställa   utdebiteringen   för   år   2021   ll   19:67   kronor   per   
ska ekrona   vilket   är   oförändrat   i   förhållande   ll   föregående   år.   
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Kommunfullmäk ges   mål   och   nämndernas   mål   för   verksamheterna     
F ullmäk ge   beslutar   om   de   övergripande   målen   medan   nämnderna   beslutar   om   mål   för   
de   verksamheter   man   ansvarar   för.   Nämnderna   informerar   fullmäk ge   om   sina   mål   i   
samband   med   a    beslut   ska   tas   om   budget   och   plan   för   den   närmaste   treårsperioden.      

  
Kommunfullmäk ges   mål   
Kommunstyrelseförvaltningen   föreslår   a    kommunfullmäk ge   fastställer   de   övergripande  
målen   och   indikatorerna   enligt   denna   tjänsteskrivelse   samt   bilaga:   Salems   kommun   Mål   
och   Budget   2021.     Beslutet   ska   gälla   från   och   med   2021-01-01.     

Justering   av   indikatorer   för   kommunfullmäk ges   mål:     

Övergripande   mål   1   -   Tillgänglighet   
Kommunfullmäk ges   övergripande   mål   1   har   följande   lydelse:    Salems   kommun   ska   

llvarata   den   lilla   kommunens   fördelar   för   a    med   närhet,   llgänglighet   och   effek vitet   
skapa   förtroende.   

Övergripande   mål   4   -   Boendemiljö   

Kommunfullmäk ges   övergripande   mål   4   har   följande   lydelse:    Salems   kommun   ska   
erbjuda   en   av   Stockholms   läns   bästa   boendemiljöer   
Indikatorerna   för   målet   utgår   då   indexberäkningen   inte   längre   kommer   tas   fram   i   den   nya  
medborgarundersökningen.     

Förvaltningens   föreslår   tre   nya   indikatorer   som   redovisas   i   nedanstående   tabell:   
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Övergripande   mål   5   -   Hållbar   miljö     
Kommunfullmäk ges   övergripande   mål   5   har   följande   lydelse:   Salems   kommun   ska   ta   si    
ansvar   för   utvecklingen   mot   en   allt   mer   hållbar   miljö.     

Förvaltningen   föreslår   förändra   två   indikatorer   inför   år   2021   

Den   första   förändringen   gäller   indikatorn   för    andelen   fossilbränslefria   personbilar   av   det   
totala   antalet   personbilar   i   kommunens   fordonspark ,   ska   enligt   beslut   i   
kommunfullmäk ge   den   15   juni   2017,   §   34,   målet   årligen   öka   för   grönt   med   15   
procentenheter   och   10   procentenheter   för   gult   och   rö .     

Den   andra   indikatorn    Energiförbrukning    har   digare   funnits   med,   men   har   omarbetats   
inför   2021.    Miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen   har   tagit   fram   e    ny    mål   för   
energiförbrukningen   som   används   som   indikator   ll   övergripande   mål   för   hållbar   miljö.     

Den   nya   indikatorn   lyder:   Energiförbrukningen   ska   minska   med   20   procent   från   år   2021   
ll   2030.   Årliga   delmål   är   under   konstruk on   vilket   kommer   vara   det   som   årligen   följs   i   

denna   indikator   ll   övergripande   mål.     
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Mål   för   god   ekonomisk   hushållning   
Vad   gäller   verksamhetsmål   för   god   ekonomisk   hushållning   noteras   särskilt   a    följande   
verksamhetsmål   och   finansiella   mål   utpekas   som   mål   av   betydelse   för   god   ekonomisk   
hushållning:   

a. Mål   nr   6    -   Salems   förskolor   och   skolor   ska   erbjuda   en   lärande   miljö   som   
ger   barn   och   elever   goda   förutsä ningar   för   a    förvärva   kunskaper   och   
ta   ansvar   för   sin   fram da   utveckling.   Eleverna   ska   nå   en   kunskapsnivå   
som   ligger   över   genomsni et   i   Stockholms   län.   

b. Mål   nr   7   -    Salems   kommun   ska   vara   en   a rak v   arbetsgivare.     
c. Mål   nr   8    -   Salems   kommun   ska   ha   en   ska esats   som   är   konkurrenskra ig  

på   Södertörn.   
d. Mål   9    -    Salems   kommun   ska   ha   en   stabil   ekonomi.   

  
De a   i   enlighet   med   bestämmelserna   i   8   kap.   5   §   Kommunallagen   (1991:900)   samt   
kommunens   policy   för   god   ekonomisk   hushållning.   

Beslutet   ska   gälla   från   och   med   2021-01-01.     
   

  
  Mats   Bergström   

Kommundirektör   
  
  

Katarina   Sjödin   
Verksamhetscontroller   KSF   

Siv   Jönsson   Westerlund   
Ekonomichef   

  
  
  
  
  

  
  Bilagor   

Bilaga   1,   Resultaträkning   2021   -   2023   samt   beskrivning   av   förändring   mellan   Ram   och   Budget   
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Bilaga   2,   Investeringsbudget   2021-2023   samt   beskrivning   av   förändringar   sedan   
kommunfullmäk ges   beslut   i   juni   
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 § XX                            4        
KS/2020:326 - 041

Kommunstyrelsens Mål- och budget för 2021 samt plan för 
2022-2023 - utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
ramtilldelning i juni månad 

Ekonomiska ramar för dri�budget och övergripande mål för 2021-2023 beslutades av 
fullmäktige 2020-06-11. Kommunstyrelsen ska därefter fördela erhållen ram till enheterna 
och föreslå mål och indikatorer för kommande år. 

Kommunstyrelsen har tilldelats nettobudgetramar (tkr) från fullmäktige enligt följande:
2021: 64 673
2022: 66 350
2023: 67 534
Utöver ramarna till verksamheterna återfinns för år 2021 dessutom 8 903 tkr som medel till 
förfogande. Motsvarande medel för år 2022 är 9 241 tkr och för år 2023 9 472 tkr.

Investeringsbudgeten beslutades preliminärt i juni och innehåller nedprioriteringar som vid 
det tillfället inte var utfördelade per nämnd. Den preliminära fördelningen av 
investeringsmedel (tkr) till kommunstyrelsen för perioden är såsom följer:
2021: 6 300
2022: 1 725
2023: 2 750

Utifrån övergripande mål har kommunstyrelsen utformat nämndsmål, dessa är oförändrade 
jämfört föregående år. Den årliga medborgarundersökningen som görs via SCB har av dem 
förändrats inför år 2021. De mål som därmed påverkas genom behov av justerade indikatorer 
är mål 2 Trygghet och mål 4 Boendemiljö och föreslås avseende dessa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till kommunstyrelsens mål 
och budget 2021 samt plan för år 2022-2023 för kommunstyrelsens egen räkning.

______________________
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  Kommunstyrelseförvaltningen   
Siv   Jönsson   Westerlund   
Ekonomichef   

  
  
  

Kommunstyrelsen   
  

  
  Kommunstyrelsens   Mål-   och   budget   2021   samt   plan   för   

2022-2023   -   u från   kommunfullmäk ges   beslut   om   
ram lldelning   i   juni   månad   

Förslag   ll   beslut   
Kommunstyrelsen   beslutar   a    godkänna   förvaltningens   förslag   ll   mål   och   budget   2021   
samt   plan   för   år   2022-2023   för   kommunstyrelsens   egen   räkning.     

  
Sammanfa ning   av   ärendet   
Ekonomiska   ramar   för   dri budget   och   övergripande   mål   för   2021-2023   beslutades   av   
fullmäk ge   2020-06-11.   Kommunstyrelsen   ska   däre er   fördela   erhållen   ram   ll   de   egna   
enheter   och   föreslå   mål   och   indikatorer   för   kommande   år.     

  
Kommunstyrelsen   har   lldelats   ne obudgetramar   (tkr)   från   fullmäk ge   enligt   följande:     
2021:   64   673     
2022:   66   350   
2023:    67   534   
Utöver   ramarna   ll   verksamheterna   återfinns   för   år   2021   dessutom   8   903   tkr   som   medel   

ll   förfogande.   Motsvarande   medel   för   år   2022   är   9   241   tkr   och   för   år   2023   9   472   tkr.     
  

Investeringsbudgeten   beslutades   preliminärt   i   juni   och   innehåller   nedprioriteringar   som   
vid   det   llfället   inte   var   u ördelade   per   nämnd.   Den   preliminära   fördelningen   av   
investeringsmedel   (tkr)   ll   kommunstyrelsen   för   perioden   är   såsom   följer:     
2021:   6   300   
2022:   1   725   
2023:   2   750   

  
U från   övergripande   mål   har   kommunstyrelsen   u ormat   nämndsmål,   dessa   är   
oförändrade   jämfört   föregående   år.   Den   årliga   medborgarundersökningen   som   görs   via   
SCB   har   av   dem   förändrats   inför   år   2021.   De   mål   som   därmed   påverkas   genom   behov   av   
justerade   indikatorer   är   mål   2   Trygghet   och   mål   4   Boendemiljö   och   justeringar   föreslås   
avseende   dessa.   

  
Dri budget     
I   ramarna   har   löner   räknats   upp   med   2   procent   årligen.   Där ll   har   kompensa on   erhållits   

  



  

  

 

TJÄNSTESKRIVELSE  
2020-10-14  

Dnr   KS/2020:326  
2   av   5  

  

för   viss   avtalsuppräkning   samt   för   befolkningsförändring.    För   år   2022   finns   medel   för   e    
riksdagsval   och   för   år   2023   medel   för   utbildning   ll   de   förtroendevalda.   Budgetramarna   
inkluderar   e    effek viseringskrav,   beslutat   år   2019   där   107   tkr   skulle   verkställas   år   2021.    

  

Dri budgeten   för   år   2021   har   fördelats   med   lönekompensa on   och   avtalskompensa on   
ll   samtliga   enheter.   Därutöver   har   föregående   års   beslutade   effek visering   lagts   ut   per   

enhet   och   årets   volymökning   lagts   hos   kansliet.     

Investeringsbudget   
Fullmäk ge   beslutade   i   juni   om   preliminära   investeringar,   dessa   visas   nedan   och   de   är   
utan   de   nedprioriteringar   som   däre er   skulle   fördelas.     

  
Kommunstyrelsen   återkommer   med   en   ny   investeringsfördelning   e er   
kommunfullmäk ges   beslut   i   november.     
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Justering   av   indikatorer   ll   kommunstyrelsens   mål:     

En   ny   u ormning   av   medborgarundersökningen   påverkar   flertalet   av   de   indikatorer   som   
finns   kopplade   ll   kommunstyrelsens   nämndsmål.   De   digare   av   SCB   presenterade   
indexberäkningar   kommer   inte   längre   a    tas   fram.   För   a    fortsa    kunna   följa   upp   
kommunstyrelsens   mål   har   förslag   ll   nya   indikatorer   tagits   fram.   

De   mål   som   påverkas   är   mål   2   Trygghet   och   säkerhet   samt   mål   4   a,   b   och   c   Boendemiljö   

Mål   2   Trygghet   och   säkerhet     

En   av   fem   indikatorer   utgår   då   indexberäkningen   inte   längre   kommer   tas   fram   i   den   nya  
medborgarundersökningen.     

Förvaltningens   föreslår   en   ny   indikator   som   mäts   genom   en   fråga   i   den   nya   
medborgarundersökningen.   Den   nya   frågan   lyder   “Hur   trygg   känner   du   dig   utomhus   i   
området   där   du   bor?”   och   förslag   ll   mätning   framgår   nedan:   

Mål   4   a.   Boendemiljö   -   Bra   boende   

Indikatorn   för   målet   utgår   då   indexberäkningen   inte   längre   kommer   tas   fram   i   den   nya   
medborgarundersökningen.     
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Förvaltningens   föreslår   en   ny   indikator   som   mäts   genom   en   fråga   i   den   nya   
medborgarundersökningen.    Den   nya   frågan   lyder   “Vad   tycker   du   om   din   kommun   som   en  
plats   a    bo   och   leva   på”   och   förslag   ll   mätning   framgår   nedan:   

  

Mål   4   b.   Boendemiljö   -   Varierande   boendeformer   

Indikatorn   för   målet   utgår   då   indexberäkningen   inte   längre   kommer   tas   fram   i   den   nya   
medborgarundersökningen.     

Förvaltningens   förslag   är   a    mål   4   b   Varierande   boendeformer   utgår,   då   ingen   
motsvarande   indikator   har   kunnat   iden fierats.   

  

Mål   4   c.   Boendemiljö   -   Trivsam   bebyggelse   

Målet   har   följts   upp   med   en   indikator   (bostadsindex)   från   medborgarundersökningen.     

Det   indexet   kommer   inte   längre   a    tas   fram   i   den   nya   medborgarundersökningen.   

Förvaltningens   föreslår   en   ny   indikator   som   mäts   genom   en   fråga   i   den   nya   
medborgarundersökningen.    Den   nya   frågan   lyder   “Kan   du   rekommendera   andra   som   inte  
bor   här   i   kommunen   a    fly a   hit?”   

Fortsa    budgetprocess   
Förslag   ll   ekonomisk   fördelning   av   erhållna   ramar   samt   förslag   ll   justering   av   
mål/indikatorer,   enligt   ovan   -   bygger   på   förutsä ningarna   u från   
Kommunfullmäk ges   beslut   i   Juni   månad.   Slutligt   beslut   om   budget   och   
mål/indikatorer,   för   kommunstyrelsens   egen   del,   fa as   av   kommunstyrelsen   e er   
kommunfullmäk ges   mål-   och   budgetbeslut   i   november   månad.   
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 § XX                              5   KS/2020:313 - 
003

Salems kommuns policy- och Riktlinje mot mutor

Den nuvarande riktlinjen från 2008 “Förhållningsregler mot mutor”  är i behov av en 
uppdatering och modernisering. Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett förslag till 
en ny riktlinje som föreslås ersätta den tidigare från 2008. Vidare har förvaltningen 
identifierar ett behov av en kort policyskrivning som tydligt anger kommunens övergripande 
förhållningssätt. 

Syftet med denna policy och riktlinjer är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt samt ge vägledning för både tjänstemän och förtroendevalda kring vad som 
gäller i umgänget med utomstående (företag, brukare, kunder och liknande).

Förslag till beslut
1. K

ommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns policy för 
när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående

2. K
ommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Salems kommuns riktlinjer för när 
förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående

3. P
olicy och riktlinjer för när förtroendevalda erbjuds förmåner av utomstående ersätter 
tidigare “Förhållningsregler mot mutor” (antagna 2008)

______________________
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 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ulf Haraldsson 
HR-chef 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Salems kommuns policy och riktlinjer för när 

förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner  
 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta Salems kommuns 

policy för när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående 
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till Salems kommuns riktlinjer för när 

förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner av utomstående 
3. Policy och riktlinjer för när förtroendevalda erbjuds förmåner av utomstående 

ersätter tidigare “Förhållningsregler mot mutor” (antagna 2008) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande riktlinjen från 2008 “Förhållningsregler mot mutor”  är i behov av en 
uppdatering och modernisering. Förvaltningens HR-enhet har därför tagit fram ett 
förslag till en ny riktlinje som föreslås ersätta den tidigare från 2008. Vidare har 
förvaltningen identifierar ett behov av en kort policyskrivning som tydligt anger 
kommunens övergripande förhållningssätt.  

Syftet med denna policy och riktlinjer är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt samt ge vägledning för både tjänstemän och förtroendevalda kring vad 
som gäller i umgänget med utomstående (företag, brukare, kunder och liknande). 

 
Ärendet 
Syftet med denna policy och riktlinjer är att på ett tydligt sätt framhålla kommunens 
förhållningssätt samt ge vägledning för både tjänstemän och förtroendevalda kring vad 
som gäller i umgänget med utomstående (företag, brukare, kunder och liknande). Den 
ersätter tidigare riktlinje “Förhållningsregler och rutiner för att förhindra mutor” som 
togs fram 2008.  

 
Det har dock saknats en policy för att tydligt uttrycka kommunens förhållningssätt. Den 
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tidigare riktlinjen har förvisso angivit tydliga regler men skrivningen har utvecklats och 
moderniserats. (Den här typen av styrdokument bör revideras med jämna mellanrum för 
att följa förändrad lagstiftning och liknande) 

Salems kommun som arbetsplats ska vara fri från korruption i alla dess former. En 
förutsättning för detta är att nolltolerans gäller för mottagande av gåvor eller liknande 
som skulle kunna påverka tjänstemannen/ den förtroendevaldas handläggning och 
beslut.  
 

 
                                      Ulf Haraldsson 
                                      HR-chef 
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Salems kommuns Policy för när förtroendevalda och anställda 
erbjuds förmåner 
Mutor och bestickning ska inte förekomma i Salems kommun. Inom kommunen handlägger vi 
ärenden och sköter andra uppgifter som har stor betydelse för enskilda människor eller företag. 
En grundförutsättning är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för kommunens, 
styrelsers, nämnders eller förvaltningarnas saklighet eller opartiskhet kan rubbas. Det är vart 
och ens eget ansvar att varken ta emot eller ge mutor av något slag. 

Kommunen kommer ovillkorligen att polisanmäla varje försök  till tagande eller givande av muta. 

 
Salems kommuns riktlinje för när förtroendevalda och anställda 
erbjuds förmåner 
 
Bakgrund 
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och intresse. Vi som är verksamma i den 
har ett särskilt ansvar att bekämpa ett korrupt beteende vad det än må vara. På det sättet 
rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks. Detta lägger ett 
stort ansvar på var och en av oss. 

 
Lagar och förordningar kan ge oss viss vägledning men det personliga ansvarstagandet och 
den egna förmågan att göra etiska val väger tungt. Denna policy och tillhörande riktlinje ska 
vara ett stöd för dig och för verksamheten att göra rätt. 

Mutor och bestickning 

Vad säger lagen? 
Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett 
om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller 
anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. Bestämmelserna om mutbrott och 
definitionen återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§. 
 
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans 
räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en 
muta eller låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver 
inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete. 
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Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller 
uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en 
otillbörlig förmån är också bestickning (17 kap. 7 § brottsbalken). 
 

Vad menas med “tillbörlig och otillbörlig”? 
Gränsen mellan en ”tillbörlig” och ”otillbörlig” belöning är flytande och kan växla från tid till 
annan liksom mellan olika verksamhetsområden. Det framgår dock tydligt att rättspraxis ställer 
särskilt höga krav på anställda inom offentlig sektor. 
 
En belöning kan vara otillbörlig även om den inte ges för att mottagaren ska handla på ett visst 
sätt. Den som är offentligt anställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan 
misstänkas påverka tjänsteutövningen. 

Om anställda bryter mot dessa regler riskerar man disciplinära åtgärder och ytterst att förlora sin 
anställning i kommunen. 
 
Exempel på händelser 

Måltider 
Om du blir bjuden på måltider ska det finnas ett naturligt samband med uppdraget/arbetet och 
vara av typen normal arbetslunch av vardaglig karaktär. Måltiden i sig ska inte vara det 
huvudsakliga skälet till att man träffas och de får inte vara fler än enstaka bjudmåltider sett över 
en ettårsperiod.  

Visning av projekt och/eller projektturer samt invigningar 
Om ett företag vill visa, ett i sammanhanget, relevant projekt och bjuda på en enklare måltid är 
detta normalt tillåtet. Detta gäller även i samband med invigningar av olika slag. 

Kundträffar 
Om ett företag som kommunen handlar med bjuder på en kundträff är det normalt tillåtet att 
delta om syftet med träffen är att utbyta information. Om det vid träffen förekommer viss 
underhållning och bjuds på enklare förtäring är det i regel godtagbart. Det är dock viktigt att 
huvudsyftet är just informationsutbyte och inte nöje. 

Studieresor, konferenser 
Flera rättsfall finns som handlar om konferenser där nöjesinslag har ifrågasatts då dessa synes 
överväga nyttoinsatserna. Ett riktmärke är att det bör vara minst sex timmars arbete per dag. 
Det ska alltid finnas en konferensplan och en dagordning som tydligt visar detta. Vid studieresor 
är det viktigt att inte låta sig bli bjuden på vare sig resa, kost eller logi. Sådana kostnader ska 
kommunen själv stå för. 
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Gåvor  
Som huvudregel ska du aldrig ta emot en gåva oavsett värdet av gåvan. Om värdet är mycket 
lågt (absolut max 450 kr enligt Skatteverkets riktlinjer) kan det vara tillåtet att ta emot gåvan.. 
Men det måste vara helt klart att det inte uppfattas som en muta.  
Dock kan upprepande gåvor till ett lägre värde över tid innebära att den kan anses vara en muta 
 
Om du är osäker ta inte emot gåvan. Förklara tydligt för givaren varför du inte tar emot gåvan. 
 
Om du trots detta får en gåva som inte är av ringa värde ska du snarast överlämna den till 
förvaltningschefen för beslut om hur myndigheten ska hantera den. Tänk dock på att en 
otillbörlig gåva aldrig kan bli tillbörlig genom att förvaltningschefen tar emot den eller godkänner 
den. 

Tänk på att 
Rena penninggåvor kan aldrig tas emot även om det rör sig om små belopp. 

Gåvor och andra förmåner från vårdtagare/vårdnadstagare/elever 
Anställda inom vårdområdet och skola kan bli särskilt utsatta för att vårdtagaren/eleven/ 
vårdnadshavaren vill ge en gåva för ett bra utfört arbete.  

Vård 
För att upprätthålla kravet på lika vård och lika bemötande inom omsorgen, måste personalen 
omedelbart säga ifrån när en vårdtagare vill ge en gåva eller annan belöning. På detta område 
gäller nolltolerans. Detta innebär att det är totalt oacceptabelt att ta emot en gåva. Det är inte 
heller acceptabelt att en vårdtagare testamenterar egendom till anställda. Om en vårdare får 
veta att en vårdtagare tänker testamentera egendom till honom eller henne så ska vårdaren 
omedelbart klargöra för testatorn (vårdtagaren) att han eller hon inte får ta emot förordnandet. 
Den anställde bör avhålla sig från varje handlande som av testatorn kan uppfattas som ett 
samtycke till förordnandet. 
 
Skola 
Gåvor till lärare m.fl. från enskilda elever bör i princip inte tas emot om gåvan 
inte är av obetydligt värde. Gåvor från elever/föräldrar kollektivt i samband 
med terminsavslutningar är tillåtet men bör inte tas emot om de är värda mer 
än 450 kr.  

 
Rabatter, lån 
Rabatter och liknande erbjudanden som inte riktar sig till alla anställda i kommunen ska man 
tacka nej till. 
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Fritidsaktiviteter 
Det kan förekomma att anställda eller förtroendevalda i kommunen får erbjudanden i tjänsten 
om att fritt eller till subventionerat pris delta i olika evenemang på fritiden. Det kan vara fråga om 
att resa, att låna en sportstuga/segelbåt eller om aktiviteter typ golftävlingar. Detta ska man 
alltid tacka nej till.  

Vad är ditt ansvar? 
Varje förvaltning och enhet samt kommunens förtroendevalda behöver sätta sig in i dessa 
frågor och följa kommunens riktlinje samt de lagar och förordningar som gäller. Det finns inga 
undantag till detta.  

Du som medarbetare/förtroendevald har ett eget ansvar och det är din skyldighet att göra 
följande. 

● sätta sig in i och följa lagar och riktlinjer som gäller 
● aktivt medverka till och delta i diskussioner med kollegor och chefer för att tillämpningen 

av regler och riktlinjer på arbetsplatsen uppfyller högt ställda etiska krav 
● alltid informera närmaste chef eller annan lämplig överordnad om man i sitt arbete blir 

utsatt för försök till påverkan 
 
Du som chef ska också göra följande. 
 

● informera om lagar och regler som gäller 
● se till att diskussioner förs på arbetsplatsen om hur lagar och regler ska tillämpas just 

där 
Kommunen kommer att polisanmäla alla försök till att ta eller ge en muta. 

Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter 
Den som ser eller uppfattar att något sker i organisationen som kan handla om mutor eller 
bestickning uppmanas att informera om detta (se nedan). Den grundlagsfästa meddelarfriheten 
råder och arbetsgivaren får inte efterforska vem som lämnat information. Informationen kan 
således lämnas helt anonymt.  
 
Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan ska du genast meddela din chef alternativt 
chefens chef. Denne får då gå vidare till kommundirektören med ärendet. 

Om du får reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig direkt eller indirekt påverkas 
på ett otillbörligt sätt ska du också informera lämplig chef. Du kan också direkt vända dig till 
kommundirektören eller till polisen. 

Du är alltid välkommen att vända dig till HR-enheten för ytterligare information och råd. 
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Ulf Haraldsson 
HR-chef 
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 § XX 6

Salems centrum

Salems kommun har sedan år 2019 bedrivit förhandlingar med ägaren till Salems centrum 
(Grandholm) i syfte att kunna etablera ett medborgarhus (som eventuellt skulle innehålla 
också plats för kommunens administration) samt bättre parkeringslösningar -  på mark som 
idag innehas av centrumägaren genom tomträttsavtal med Stockholms stad. 

Kommunens styrgrupp (bestående av Lennart Kalderén (M), Björn Kvist (M), Raili Nilsson (C), 
Petter Liljeblad (L) och Arne Närström (S) konstaterar att det för närvarande saknas 
förutsättningar för att nå en sådan överenskommelse och förhandlingarna föreslås därför 
avbrytas. Kommunens bedömning av förhandlingsläget baserar sig på att parterna står alltför 
långt ifrån varandra i synen på bl.a. markvärdering, exploateringskostnader och 
parkeringsfrågor.

Kommunen föreslås därför nu växla  inriktning mot att fortsatt enbart planera för 
byggnationer på den mark som redan idag ägs av Salems kommun. Planeringen innefattar 
byggande av bostäder (enligt tidigare benämnt alternativ Alfa) samt att utreda 
förutsättningarna för etablering av ett medborgarhus (inkl administrativa lokaler).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. S
alems Kommun avbryter förhandlingarna  med ägaren av Salems centrum avseende 
en eventuellt etablering av ett medborgarhus på mark som idag innehas av 
centrumägaren genom tomträtt med Stockholms Stad.

2. F
ortsätter arbetet med att planera för byggnation av bostäder samt ett eventuellt 
medborgarhus - placerat på kommunens mark.

______________________
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Kommundirektör 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 Salems centrum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Salems Kommun avbryter förhandlingarna  med ägaren av Salems centrum 
avseende en eventuellt etablering av ett medborgarhus på mark som idag 
innehas av centrumägaren genom tomträtt med Stockholms Stad. 

2. Fortsätter arbetet med att planera för byggnation av bostäder samt ett 
eventuellt medborgarhus - placerat på kommunens mark 

Sammanfattning av ärendet 

Salems kommun har sedan år 2019 bedrivit förhandlingar med ägaren till Salems 
centrum (Grandholm) i syfte att kunna etablera ett medborgarhus (som eventuellt skulle 
innehålla också plats för kommunens administration) samt bättre parkeringslösningar - 
på mark som idag innehas av centrumägaren genom tomträttsavtal med Stockholms 
stad.  

Kommunens styrgrupp (bestående av Lennart Kalderén (M), Björn Kvist (M), Raili Nilsson 
(C), Petter Liljeblad (L) och Arne Närström (S) konstaterar att det för närvarande saknas 
förutsättningar för att nå en sådan överenskommelse och förhandlingarna föreslås därför 
avbrytas. Kommunens bedömning av förhandlingsläget baserar sig på att parterna står 
alltför långt ifrån varandra i synen på bl.a. markvärdering, exploateringskostnader och 
parkeringsfrågor. 

Kommunen föreslås därför nu växla  inriktning mot att fortsatt enbart planera för 
byggnationer på den mark som redan idag ägs av Salems kommun. Planeringen 
innefattar byggande av bostäder (enligt tidigare benämnt alternativ Alfa) samt att utreda 
förutsättningarna för etablering av ett medborgarhus (inkl administrativa lokaler). 

 

 

 
 
 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

 

 

 


