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 Kommunstyrelsen 

Plats och tid:        Murgrönan, kommunhuset, Måndagen,  2020-11-02, kl.  19:00 - 19.30 

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

Ersättare: Björn Odelius (M), Maria Zitting Nilsson (C) , Åsa Dahl (L), Tommy Eklund (S), Kjell 
Häggkvist (S), Maria Trap (R), Conny Wessberg (SD) 

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, 
verksamhetsstrateg Katarina Sjödin  

Utses att justera:  Arne Närström (S) 
Justeringens  
plats och tid: 

 
   Kansliet, 2020-11-09, kl. 14:00 

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

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:  2020-11-02 

Datum för anslagets 
uppsättande: 
2020-11-10 

Överklagande tiden går 
ut: 2020-11-30 

Datum för anslagets 
nedtagande: 
2020-12-01 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kansliet 

Underskrift: ………………………… 
 Ida Malmborg 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

Salems 
kommun 



 

 

 

Innehållsförteckning  
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 Kommunstyrelsen 

 
§ 99 

 
Anmälningsärenden 

 
§ 100 

 
Delegationsbeslut 

 
§ 101 

 
Mål- och budget 2021-2023 samt beslut om skattesats  

 
§ 102 

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

§ 103 Salems kommuns Policy- och riktlinje mot mutor 

§ 104 Salems centrum 
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KS § 99  
 
 
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 

 

 

 
 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2020-11-02 

4 av 10 

 Kommunstyrelsen 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

Salems 
kommun 



 

 

 

KS § 100  
 
 
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 
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KS § 101 KS/2020:328  

  

 
 
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. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2020.  
 

Ordförandes förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2020-10-20. 

Yrkanden 
Raili Nilsson (C) , Johanna Liljedahl (L), Lennart Kalderén (M), Anders Klerkefors (R) och Mona- 
Lisa Larsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. Ordföranden konstaterar att enbart 
ordförandens förslag till beslut föreligger och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
det.  

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  2020-11-02 

6 av 10 

 Kommunstyrelsen 

…………… 
Ordf. sign.  

…………… 
Just. sign. 

Salems 
kommun 



 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ekonomikontorets tjänsteskrivelse daterad 
2020-10-20. 

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. 

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. 

Deltar ej i beslutet 
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.  

______________________ 
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KS § 102 KS/2020:326  

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

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. 

Ärendet beskriv i tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020. 

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

_____________________ 
 
Ekonomienheten  
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 103 KS/2020:313  

 
 
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). 

 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

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

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

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

_____________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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KS § 104 KS/2020:338  

 
 
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). 

 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 21 oktober 2020.  

Yrkanden 
Arne Närström (S), Raili Nilsson (C) och Lennart Kalderén (M) yrkar bifall till ordförandes 
förslag. Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det.  

Kommunstyrelsens beslut 

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. 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Arkiv 
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