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Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 28 november 2022, kl. 19:00 - 20:54

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Kvist (M)
Björn Odelius (M)
Raili Nilsson (C)
Petter Liljeblad (L), 1:e vice ordförande
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande
Tommy Eklund (S), ersätter Björn Wivallius (S)
Berit Heidenfors (S)
Anders Klerkefors (R)
Conny Wessberg (SD), ersätter Mona-Lisa Larsson (-)

Ersättare: Farzana Khan (M), Stefan Almå  (M), Wictoria Berglund (C), Johanna Liljedahl (L),
Åsa Dahl (L), Håkan Paulson (KD), Tommy Eklund (S), Gunilla Kallio (S), Mats
Nittve (R)

Övriga deltagande: Kommundirektör Mats Bergström, kommunsekreterare Elina Peronius, HR-chef
Ulf Haraldsson, kultur- och fritidschef Rolf Johansson, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood, IT-chef Michael
Bornefalk, socialchef Jenny Thorsell, barn- och utbildningschef Katarina Sweding,
planeringsstrateg Alina Ruda t.o.m. § 108, rådgivare från Söderberg & Partners
Klas Norlin § 103, budgetcontroller Asad Khan t.o.m. § 111,
dataskyddsombud/kanslisamordnare Ulrica Mellergård t.o.m. § 105,
säkerhetssamordnare Richard Buske t.o.m. § 109

Utses att justera: Arne Närström (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, 2022-11-29, kl. 13:30

Underskrifter: Sekreterare                        …………………………
Elina Peronius

Ordförande                          ……………………..
Rickard Livén (M)

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

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdes-
datum: 2022-11-28

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-11-29

Överklagande tiden går ut:
2022-12-20
Datum för anslagets
nedtagande: 2022-12-21

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 åren 2023-2025 samt eventuellt medlemskap i
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Nämndmål och indikatorer för kommunstyrelsen - Klimatmål

Muntlig information om kommunens koldioxidananalys

Samverkansöverenskommelse med polisen 2023-2026

Begäran om utökad borgenåtagande - SYVAB

Policy för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser för Salems kommun

Reviderad äldreplan 2022-2027

Namnbyte på Salems kommunala pensionärsråd

Lokalförsörjningsbehov för socialförvaltningen 2022-2024 och 2025-2038

Planeringsavtal för Nybyggaren 4

Ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster

Svar på motion: Möjligheten att anlägga nya hundrastgårdar, väckt av Markus von
Wowern Lindgren (SD)

Svar på motion: Hundar och papperskorgar, väckt av Anders Klerkefors ®
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2023-2026

Revidering av firmatecknare
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……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 123

§ 124

§ 125

§ 126

§ 127

Regelverk för politisk sekreterare

Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av kommunstyrelsens och bygg-
och miljönämndens reglementen

Internkontrollplan 2023 - kommunövergripande

Val till styrgruppen för Salems stadskärna

Övrigt: Avtackning

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 102 KS/2022:20

Anmälningsärenden

- Rapport om personuppgiftsincident, SRV
- Beslut BoM 2022-10-18 § 50 Information om kommande uppdatering av bygg- och

miljönämndens reglemente
- Beslut BoM 2022-10-18 § 52 Bygg- och miljönämndens sammanträdestider 2023
- Beslut BUN 2022-10-18 § 74 Sammanträdesdagar 2023
- Revisionsrapport: Gransknings av Södertörns överförmyndarnämnd
- Minnesanteckningar KSAU 2022-11-14
- Protokoll KSTU 2022-11-16

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 103 KS/2022:362

Revidering av kommunens Finanspolicy

Finanspolicyn utgör ett övergripande ramverk för den finansiella hanteringen inom
kommunen/kommunkoncernen. Enligt Finanspolicyn och Finansiella riktlinjer ska
dokumenten löpande ses över och revideras vid behov. Senaste revideringen av finanspolicyn
gjordes per 2010-08-12.

Ekonomikontoret anser att det finns det ett behov till revidering för att förnya och förbättra
styrningen inom området. De förändringar som föreslås är främst organisatoriska och
strukturella för att anpassa policyn till ett övergripande styrdokument. Nuvarande
finanspolicy är en blandning av ett övergripande styrdokument och ett operationellt
styrdokument. Dagens policy saknar några viktiga delar som till exempel strukturell
riskhantering för att balansera ränterisker och räntekostnader. Det finns även behov att
arbeta utifrån en genomarbetad kapitalbindningsstruktur för att förstärka förutsägbarhet och
likviditetsplanering.

Med anledning av detta har ekonomienheten tillsammans med Söderberg & Partners
utarbetat ett förslag till en ny finanspolicy.

Klas Norlin från Söderberg & Partners föredrar ärendet. Ärendet beskrivs också i
tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad finanspolicy för
Salems kommun enligt förslag från kommunstyrelsens ekonomienhet.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 104 KS/2022:17

Rapport om personuppgiftsincident - Kommunikation/IT

På kommunens hemsida, Salem.se, har en korrekt hantering av cookies saknats samt att
Google Analytics har varit aktiverat under en period utan kommunens kännedom.
Incidenterna är anmälda till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och information om
incidenterna finns på kommunens hemsida.

Hantering av cookies är aktiverade för hemsidan och Google Analytics är borttagen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit emot rapporten daterad den 10 oktober 2022.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 105 KS/2022:277

Revidering av riktlinje för näringslivskommittén

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera riktlinjen för Salems kommuns
näringslivskommitté.

Riktlinjen antogs den 8 februari 2000 och reviderades senast den 16 juni 2005. Med
beaktande av tiden sedan den senaste revideringen har kommittén kommit fram till att
riktlinjen i sin helhet ska skrivas om.

Uppdraget omfattar en allmän översyn både innehållsmässigt och språkligt. Sedan den
nuvarande riktlinjen antogs år 2000 har vi bland annat fått en ny kommunallag och
förvaltningslag.

Arbetet med riktlinjerna har skett i samverkan med representanter för näringslivskommittén.
Det reviderade förslaget ligger i linje med övriga kommittéers riktlinjer. Ändringar som har
föreslagit har övervägts i förhållande till enhetligheten, tillgängligheten och tydligheten.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2022.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att anta det reviderade förslaget för
riktlinje för näringslivskommittén, att gälla från och med den 1 januari 2023.

2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att näringsivskommitténs riktlinje antaget av
kommunfullmäktige den 8 februari 2000 upphävs per den 31 december 2022.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 106 KS/2022:392

Deltagande i projekt Fossilfritt 2030 åren 2023-2025 samt
eventuellt medlemskap i BioDriv Öst

Fossilfritt 2030 är ett regionalt projekt med syfte att stötta kommuner i deras arbete med att
ställa om till förnybara drivmedel, så att lokala, nationella och globala klimatmål till 2030 kan
nås. Nu pågår ansökningsomgång till etapp 2 inom projektet för åren 2023-2025.
Förvaltningen rekommenderar att kommunen går med i projektet då de aktiviteter som
planeras ligger i linje med kommunens klimatarbete. Förvaltningen rekommenderar
medlemskap i BioDriv Öst då det ger lägre projektkostnad samt ger kommunen möjlighet att
få mer stöd i bland annat upphandlingsfrågor.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 26 oktober 2022.

Yrkanden
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunen ska ansöka om medlemskap i BioDriv Öst till en kostnad av 34 000 kronor
per år.

2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna medfinansieringsintyg för Fossilfritt
2030 och medlemsansökan i BioDriv Öst.

_____________________

Delges:
BioDriv Öst

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 107 KS/2022:367

Nämndmål och indikatorer för kommunstyrelsen - Klimatmål

I februari 2022 antogs Salems kommuns klimatmål. År 2022 följs målet upp av
kommunfullmäktige och från och med 2023 ska målet följas upp av kommunens samtliga
nämnder.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2022.

Yrkanden
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att följande mål beslutas som nämndmål 2023:
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunorganisationen för att uppnå goda
resultat i det långsiktiga klimatarbetet.

2. Kommunstyrelsen beslutar att följande indikatorer följs upp av kommunstyrelsen år 2023:

Indikator Indikatormålvärde Viktning

Andel enheter som
källsorterar

Grönt: över 47%
Gult: 37-47 %
Rött: under 37%

20%

Andel fossilbränslefria
fordon i
kommunorganisationen
(indikatorn flyttas från
mål 5a Hållbar miljö)

Grönt: minst 90%
fossilbränslefria
personbilar
Gult: 80-90 %
fossilbränslefria
personbilar
Rött: mindre än 80%
fossilbränslefria
personbilar

20%

Kommunikationsinsatser
med tema klimat
genomförs utifrån en
kommunikationsplan

Grönt: (2)Genomfört
Gult: (1)Påbörjat
Rött:  (0) Ej påbörjat

20%

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Genomföra
utbildningsinsatser med
tema klimat

Grönt: (2) Internt och
externt genomfört
Gult: (1) Intern eller
extern utbildning
genomförd
Rött: (0) ingen utbildning
genomförd

20%

Hållbarhetspolicy/riktlinje
r för hållbarhet i
upphandling tas fram
(Index)

Grönt: (2) genomförd
Gult: (1) påbörjad
Rött: (0) ej påbörjad

20%

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 108

Muntlig information om kommunens koldioxidanalys

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2022 § 2 att koldioxidanalys är en av
indikatorerna som ska följas upp under 2022. Planeringsstrateg Alina Ruda informerar om
arbetet. En av de största identifierade utsläppsområdena är inrikes transporter. En
koldioxidbudget ger en presentation av historiska utsläpp och visar vikten av åtgärder i närtid.
En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från samtliga förvaltningar som arbetar vidare
med att planera klimatarbetet och identifiera klimataktiviteter utifrån resultat från
koldioxidanalysen samt framtida klimatindikatorer. KSAU fungerar som styrgrupp för arbetet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 109 KS/2022:290

Samverkansöverenskommelse med polisen 2023-2026

En samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Södertälje och Salems kommun
samt Södertörns Räddningstjänstförbund 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 åren 2023 till och med 2026 för att bidra till en positiv förändring inom de
prioriterade områdena. Detta är den fjärde samverkansöverenskommelsen som tagits fram.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2022.

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelse med lokalpolisområdet
Södertälje, gällande åren 2023-2026.

_____________________

Delges:
Lokalpolisområde Södertälje
Södertörns Räddningstjänstförbund

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 110 KS/2022:417

Begäran om utökat borgensåtagande - SYVAB

Botkyrka kommun, Nykvarns kommun, Salems kommun och Telge AB äger
tillsammans med Stockholm Vatten AB samtliga aktier i SYVAB.

SYVAB har i en skrivelse till ägarkommunerna begärt att kommunerna ska,
tillsammans, ytterligare teckna borgen för ett lån på totalt 745 miljoner kronor, alltså
en utökning från dagens 1 654,7 miljoner kronor till 2 399,7 miljoner kronor.
Bakgrunden är att bolaget står inför stora investeringar. Den totala investeringen
beräknas på 2014 års kostnadsnivå till någonstans mellan 1,2 till 1,5 Mdr. Denna
investering i huvudsak föreslagits finansieras genom lån med kommunal borgen, vilket
medförde att bolaget kommit att hemställa om borgensåtaganden utifrån 2014 års
kostnadsnivå.

I steg 1 som genomfördes år 2018 var borgenstäckningen baserad utifrån
grundinvestering med 1 181 mnkr (2014 års kostnadsnivå). Upplåningen har därefter
skett successivt, under projektets utveckling.

I steg 2 startade projektet från år 2020 och pågår till 2027. I detta steg kommer de
marknadsmässiga utfallet kräva kompletterande upplåning och borgens- täckning. I
ett så långt projekt finns osäkerhet i inflationstakt, räntenivåer och
upphandlingsutfall. Utöver inflationstakt ser bolaget ökade kostnader på enskilda
poster som stål, maskindelar, elektronik, transporter och arbetskostnader. Utifrån
nuvarande kunskap görs SYVAB en uppräkning av borgen med 25 % (sammanlagt
utökning 745 miljoner kronor) men upplåning sker bara efter verkligt behov.

Ekonomienheten föreslår att kommunen ska medge borgen för det aktuella lånet. Av
utökade lånet på 745 miljoner kronor skulle Salems borgensandel uppgå till 37,25
miljoner kronor.

Den riskbedömning som gjorts visar på att detta åtagande är förknippad med en låg
risk för kommunen eftersom bolagets kostnader indirekt finansieras genom
kommunernas vatten- och avloppsavgifter och får kostnadstäckning från
kommunerna.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-28

15 av 33

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydvästra
Stockholmsregionens va-verksaktiebolags (SYVAB) låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 133,25 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det innebär en utökning av borgensåtagandet med 37,25 miljoner kronor
från dagens 96 miljoner kronor.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 111 KS/2022:361

Policy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser för Salems kommun

Salems kommun har satt av medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning i syfte att minska
belastningen av framtida pensionsutbetalningar. Policyn förändrades senast avseende punkt
3.12 i kommunstyrelsen den 8 november 2021, §109 dnr ks/2021:306.

Den nuvarande policyn har varit lyckosam i mening att den klarat att hålla portföljens värde
inom den risknivå som angivits. Söderberg & Partners har tillsammans med ekonomienheten
haft en genomgång av policyn och risknivån i policyn och hur  kommunens medel för
pensionsförpliktelser kan säkras på den långa sikt som policyn avser. Likviditetsbelastningen
avseende pensionsåtagandet förväntas öka framöver och på 2040-talet accelererar denna
utveckling. För att möta detta behöver kapitalet kunna ökas med både avsättningar och högre
avkastning på portföljen så att kommunen når en konsolidering om 120% år 2043.

Förslaget är att risknivån i portföljen kan ökas något i och med att placeringarna har en
långsiktig karaktär. Samtidigt behöver fördelningen mellan aktiefonder och räntebärande
fonder ha bredare intervall. I dagsläget är risknivån satt till att portföljen som mest kan tappa
10% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som
värdet den sista dagen varje månad). Det föreslås att risknivån ändras till att portföljen som
mest kan tappa 20% i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna.
Detta innebär att portföljen behöver ha breda intervall för hur mycket kapital som får
placeras i respektive tillgångsslag. Normalt styrs portföljen för att ha en så hög andel aktier
som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen som ska vara 4% realt mätt över
de senaste fem åren.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser för Salems kommun, vilket ersätter tidigare policy beslutad av
kommunfullmäktige 2018-11-22 § 50.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 112 KS/2022:415

Reviderad äldreplan 2022-2027

Befolkningsprognoser visar att kommunen har kapacitet att ta hand om de äldre inom
befintliga ramar fram till 2030. Personalförsörjning, ny lagstiftning och kvalitet är exempel på

områden som lyfts fram i äldreplanen.

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till
att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet.

Planen beskriver nuläget och förutsättningar inom äldreområdet och ska ligga till grund för
strategiska beslut i budgetarbetet och för kvalitetsarbetet.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2022 § 76 och
beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat 28 september 2022.

Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Äldreplan 2022-2027.

Yrkanden
Anders Klerkefors (R) yrkar att en ytterligare beslutspunkt läggs till ordförandens förslag till
beslut: När nästa uppdatering görs av planen ska vikten av att tillgodose äldres bostadsbehov
på den ordinarie bostadsmarknaden vara en del av den.

Proposition
Först ställer ordföranden sitt förslag till beslut under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.

Därefter ställer ordföranden Anders Klerkefors (R) yrkande om en ytterligare beslutspunkt
mot att kommunstyrelsen avslår yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Äldreplan 2022-2027.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 113 KS/2022:416

Namnbyte på Salems kommunala pensionärsråd

Salems kommunala pensionärsråd (KPR) är ett rådgivande organ och remissinstans i
övergripande frågor som rör äldres situation i kommunen. Syftet med rådet är att seniorer ska
beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i
frågor som rör de äldre invånarna.

Rådet har meddelat socialnämnden att de önskar ett namnbyte till Kommunala seniorrådet
(KSR), då denna benämning företrädesvis används idag.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2023 § 79.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Kommunala pensionärsrådet (KPR)
ändrar namn till Kommunala seniorrådet (KSR).

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 114 KS/2021:384

Lokalförsörjningsbehov för socialförvaltningen 2022-2024 och
2025-2038

Socialförvaltningen samlar sina behov och förutsättningar gällande lokaler i sin
lokalförsörjningsplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 januari 2022 att återremittera ärendet för
vidare beredning i lokalsamordningsgruppen och därvid utreda hur modulpaviljongerna ska
avvecklas, hur lokalbehoven ska samordnas och effektiviseras och där socialförvaltningen
fortsätter att använda Timmermansgården.

Lokalförsörjningsplanen är nu uppdaterad efter vidare beredning i lokalsamordningsgruppen.
Timmermansgården genomgår en totalrenovering och kommer att tas i bruk den 1 januari
2023. För att kunna genomföra renoveringen fick socialförvaltningen flytta temporärt på 3
brukare inom Daglig verksamhet till Tallåsens lokal. Dessa tre samt majoriteten av Skyttorps
dagliga verksamhet kommer att omlokaliseras till Timmermansgården vid årsskiftet när
renoveringen är klar.

Modulpaviljongerna är nu tomma och slutbesiktigade. Efter september månad så kommer de
att vara avvecklade och demonterade av leverantör.

Socialförvaltningen har genomgått en stor förändring gällande sin lokalplanering. I
lokalförsörjningsplanen finns nu en beskrivning av förvaltningens arbetsflöde gällande
lokalfrågor. Dels hanteras detta via socialförvaltningens utredare med inriktning mot
lokalfrågor, dels ansvarar myndighetsenheten över ärendespecifika frågor kopplat till varje
lokal och lägenhet. Lokalförsörjningen sker genom en samverkan mellan utredare och
myndighetsenheten, samt via forumet lokalsamordningsgruppen.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2022 § 75 och
beskrivs i tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterat 12 september 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av socialförvaltningens lokalförsörjningsbehov.

_____________________

Delges:
Socialnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 115 KS/2022:418

Planeringsavtal för Nybyggaren 4

Fastighetsägaren för Nybyggaren 10 inkom den 6 april 2020 med ansökan om
planbesked för fastigheten Nybyggaren 10 och den kommunala fastigheten Nybyggaren 4.
Området är beläget öster om Salem centrum längst Skyttorpsvägen och Kommunstyrelsen
beslutade den 25 maj 2020 att ge fastighetsägaren positivt planbesked för uppförandet av
flerbostadshus.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2022.

Yrkanden
Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och
fastighetsägaren för fastigheten Nybyggaren 10.

_____________________

Delges:
Sökanden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 116 KS/2022:396

Ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster

Kommunstyrelsen återremitterade (KS § 123) förslag till ny PBL taxa 2019-11-04. I
taxeförslaget ingick även förslag till ny taxa för geografisk information och kart- och
mättjänster. Ett nytt förslag till PBL-taxa har tagits fram och har efter behandling av Bygg- och
miljönämnden av kommunstyrelsen föreslagits kommunfullmäktige att anta. I det ärendet
finns inte taxa för geografisk information kart- och mättjänster med, eftersom kart- och mät
lyder direkt under kommunstyrelsen och frågan därför inte ska lyftas i Bygg- och
miljönämnden. Plan- och exploateringsenheten har arbetat fram en ny taxa för geografisk
information och kart- och mättjänster. Den nya taxan innebär en förenkling av tillämpningen,
anpassning efter nya arbetssätt utifrån uppdaterade programvaror samt en förberedelse inför
öppna data. En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt
att förstå och tillämpa.

Taxebestämmelser och taxetabeller för PBL-taxa samt taxa för geografisk information och
kart-och mättjänster kommer efter beslut samlas i ett dokument.

Ärendet beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ärendet samt föreslår kommunfullmäktige att:

1. fastställa ny taxa för geografisk information och kart- och mättjänster att börja gälla från
och med 1 januari 2023 

2. uppdra åt kommunstyrelsen  att årligen justera handläggningskostnaden per timme med
av SKR framtagna Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

3. uppdra åt kommunstyrelsen att årligen se över tidsuppskattningarna för att de ska
motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de olika ärendetyperna.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 117 KS/2022:201

Svar på motion: Möjligheten att anlägga nya hundrastgårdar,
väckt av Markus von Wowern Lindgren (SD)

Markus von Wowern Lindgren (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder möjligheterna
för att anlägga fler hundrastgårdar på lämplig plats i Rönninge och Salem.

Motionen menar att kommunen växer och så även antalet hundra och att dagens
hundrastgårdar som finns i närheten av Salems centrum är liten och dåligt utrustad. Det finns
inte heller någon hundrastgård för de som bor i Rönninge.

Motionen har skickats på remiss till kommunstyrelsens tekniska utskott. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter fram att det redan finns ett investeringsprojekt för år
2023 som gäller utbyggnad och upprustning av befintlig hundrastgård i Salem. Projektet har
uppkommit på grund av att flera klagomål inkommit gällande att hundrastgården är liten och
inte stimulerande. För Rönninges del ser miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ingen
naturlig plats för en hundrastgård. Det finns heller ingen budget avsatt för att anlägga detta.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 7 september 2022 § 63 och
beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterat den 23
augusti 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 118 KS/2021:418

Svar på motion: Hundar och papperskorgar, väckt av Anders
Klerkefors (R)

Anders Klerkefors (R) yrkar i en motion väckt den 23 november 2021 att antalet
papperskorgar ses över och att nya sätts upp utefter populära hundpromenadvägar, samt att
antalet tömningar per vecka vid populära hundpromenadvägar ökar.

Motionen beskriver att antalet hundar i Salems kommun har ökat och att många
papperskorgar är fyllda med plastpåsar av en oundviklig restprodukt. Papperskorgarna är ofta
överfulla och det saknas papperskorgar i kommunen.

Motionen har skickats på remiss till kommunstyrelsens tekniska utskott. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver att de redan aktivt arbetar med att möta
medborgarnas önskan om att utöka antalet papperskorgar i kommunen genom att inventera
och utreda behovet kontinuerligt i dialog med kommuninvånarna genom inkomna
synpunkter. Detta görs antingen genom att fler papperskorgar sätts upp eller att befintliga
papperskorgar byts ut till större modell som inte behöver tömmar lika ofta. Förvaltningen ser
därför inget ytterligare behov för närvarande av extra papperskorgar i kommunen.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 9 september
2022 § 64 och beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsförvaltningen daterat den 17
augusti 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-28

24 av 33

Kommunstyrelsen

§ 119 KS/2022:400

Rekommendation - Samverkansöverenskommelse för
Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026

Den 19 oktober 2022 mottog kommunstyrelsen en rekommendation från Storsthlm att
rekommendera länets samtliga kommuner att teckna den nya samverkansöverenskommelsen
för Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) 2023-2026. Kommunerna ombeds meddela sina
ställningstaganden senast den 31 december 2022. Överenskommelsen börjar gälla den 1
januari 2023. MSL är sedan 2007 en etablerad samverkan mellan kommunerna i Stockholms
län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm.

Kommunstyrelseförvaltningen har skickat ärendet på remiss till bygg- och miljönämnden som
har snabbehandlat ärendet. Bygg- och miljönämnden bedömer att
samverkansöverenskommelsen har ett långsiktigt och lyckat resultat och rekommenderar
kommunstyrelsen att ingå i överenskommelsen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Salems kommun tecknar den nya
samverkansöverenskommelsen för Miljösamverkan Stockholms län, 2023-2026.

2. Kommunstyrelsen beslutar framföra följande till Storsthlm.
Att Storsthlm adresserar rekommendationer med större framförhållning. Detta för att
möjliggöra att kommunen har möjlighet att remittera ärendet internt inom utsatt
tidsfrist.

_____________________

Delges:
Storsthlm

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 120 KS/2022:31

Revidering av firmatecknare

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Rickard Livén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Petter Liljeblad (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Anna Liljegren,
ekonom Rosie Jidbacken, ekonom Josefin Nordin och ekonom Maria Johansson att
två i förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Sophie Andersson, Ida Duveskog och Sara Netzell att med
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M
9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Daniel Thor, utredare Richard
Damberg, verksamhetschef Carina Strandberg, myndighetschef Fuad Ganibegovic,  t.f.
enhetschef Eva Murtosaari, enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg,
enhetschef Karin Nordenmalm, enhetschef Carolina Borneland Severinsen,
gruppledare Rosie Khoury att två i förening eller en av dessa i förening med endera av
följande personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
assistent Maria Tahan, nämndsekreterare Emelin Atas, administratör Marina
Furukvist, och assistent Åsa Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som
firmatecknare för kommunen.

7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Anna Liljegren, Rosie Jidbacken, Maria Johansson, Josefin Nordin
eller Sophie Andersson underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Christina Lood/ fastighetschef Erik Engström att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Birgitta Eklund, Agneta Forsslund,
Maria Svartbäck, Janita Wassholm, Therese Wennergren, Katarina Kjellner och
Charlotta Öhrvall två i förening att med elektronisk signatur underteckna kommunens
lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Agneta Forsslund, Birgitta Eklund, Maria Svartbäck och
Katarina Kjellner som behöriga företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på
individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Rickard Livén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

_____________________

Delges:
Samtliga nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 121 KS/2022:23

Balanslista över obesvarade motioner och verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
ska det anmälas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att
kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I
redovisningen ingår samtliga motioner som inte beretts färdigt.

Revisorerna har uppmärksammat att det inte alltid har skett en återrapportering gällande
tidigare kommunfullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har därför infört en rutin
att upprätta en uppdrags/verkställighetslista att presentera för fullmäktige samtidigt som
motionslistan, med start för ärenden från år 2020 och framåt.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
verkställighetslistan.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 122 KS/2022:402

Arvoden till tekniska nämnden samt att januari 2023 blir
basmånad för justering av årsarvoden

Det här ärendet omfattar dels ekonomiska arvoden för tekniska nämnden samt att  samtliga
årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet.

UNO och KF beslutade om en teknisk nämnd i mars och i juni men det togs inget beslut om
årsarvoden för teknisk nämnd. Förslag till beslut är att årsarvoden utgår enligt följande:
Ordföranden 135 000 kr, 1:e vice ordförande 32 000 kr, 2:e vice ordförande 12 000 kr,
Gruppledare 35 000 kr.

I nu gällande reglemente anges januari 2022 som basmånad. Då reglementet har uppdaterats
under innevarande år föreslås beslutas att januari 2023 blir basmånad för justering av

årsarvoden.

Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganistion (UNO:s) sammanträde den 10
november 2022 § 20 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2022.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande ekonomiska årsarvoden för
tekniska nämnden:

Ordföranden 135 000 kr
1:e vice ordförande 32 000 kr
2:e vice ordförande 12 000 kr
Gruppledare 35 000 kr

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga årsarvoden och
ekonomiska ersättningar ska justeras i januari varje år enligt bilaga till reglemente för
ekonomiska ersättningar och förtroendevalda (KS 2022:402). Basmånad är då januari 2023.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-11-28

29 av 33

Kommunstyrelsen

§ 123 KS/2022:399

Regelverk för politisk sekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till regelverk för politisk sekreterare.
Enligt förslaget anställs en politisk sekreterare av kommunen, med kommunstyrelsens
ordförande som arbetsledare. Den politiska sekreteraren får en heltidslön om 40 000 kr per
månad, men med en tjänstgöringsgrad på 50 procent. Lönen ska justeras i januari varje år
enligt förändringar i inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2023.

Resurs till stöd för politiska sekreterare till de övriga partierna utbetalas som ett arvode till

person som respektive partis gruppledare i fullmäktige utser. Arvodet utgår från lönen till

den anställda politiska sekreteraren proportionerligt jämfört med partiets antal mandat,

dvs. antalet mandat / majoritetens största partis mandat * den anställda politiska

sekreterarens tjänstgöringsgrad (50 procent) * den anställda politiska sekreterarens lön.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Regelverk för politisk
sekreterare i Salems kommun, att gälla från och med den 1 januari 2023.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 124 KS/2022:377

Reglemente för tekniska nämnden, samt revidering av
kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens reglementen

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 25 att inrätta en teknisk nämnd med nio
ledamöter och nio ersättare, istället för kommunstyrelsens tekniska utskott.
Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett
reglemente för en teknisk nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat
fram ett förslag på ett nytt reglemente för en teknisk nämnd. Eftersom flera ansvarsområden
övergår från kommunstyrelsen till den tekniska nämnden måste också kommunstyrelsens
reglemente revideras. För att förtydliga ansvarsuppdelningen föreslår också de båda
förvaltningarna att plan- och exploateringsfrågor i sin helhet hamnar under
kommunstyrelsens ansvar, istället för att som tidigare ha varit uppdelat mellan
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Detta föranleder att också bygg- och
miljönämndens reglemente måste revideras.

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 16
november 2022 och beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till

reglemente för den tekniska nämnden, att gälla från och med den 1 januari 2023,
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till
reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och med den 1 januari 2023, enligt
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till
reglemente för bygg- och miljönämnden, att gälla från och med den 1 januari 2023,
enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-10-31.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av de
ekonomiska konsekvenserna av en teknisk nämnd.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 125 KS/2022:12

Internkontrollplan 2023 - kommunövergripande

Internkontrollplanen är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas

verksamheter. Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter

(riskbedömning):

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt

- Det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

- Verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en analys av förra årets internkontrollplaner och
inte funnit behov att genomföra någon förändring i planen för de kommungemensamma
internkontrollmomenten. Internkontrollerna relevanta och återspeglar förvaltningarnas
ansvarsområden. Varje nämnd beslutar utöver dessa kommungemensamma internkontroller
om förvaltningsspecifika internkontroller utifrån riskbedömning på förvaltningen.

Utifrån riskbedömningen och uppföljning bedöms följande förändringar göras:

Ta bort internkontrollen för Verkställighet av beslut - då uppföljning av denna kontroll inte har
visat på någon felfrekvens. Dessutom följs verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut
upp med ett ärende två gånger per år.

Lägga till en internkontroll för Systematiskt brandskyddsarbete. Det systematiska
brandskyddsarbetet ska utföras fyra gånger per år, men det har funnits svårigheter i att hålla
rutinerna kring det systematiska brandskyddsarbetet uppdaterat. Därför föreslås en
förstärkning av uppföljningen av rutinerna kring det systematiska brandskyddsarbetet genom
ett tillägg av en kontroll i den kommunövergripande internkontrollplanen för år 2023.

Ärendet beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2022.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2023 enligt bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06.

_____________________

Delges:
Samtliga nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 126 KS/2022:375

Val till styrgruppen för Salems stadskärna

Styrgruppen för Salems stadskärna består för närvarande av Rickard Livén (M), Björn Kvist
(M), Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S), Raili Nilsson (C) och Lennart Kalderén (M), med
Rickard Livén (M) som ordförande. Petter Liljeblad (L) avsäger sig uppdraget i gruppen och
Liberalerna nominerar istället Johanna Liljedahl (L).

Protokollsanteckning
Anders Klerkefors (R) redovisar innehållet i en anteckning till protokollet. Ordföranden
medger inte att anteckningen biläggs protokollet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Petter Liljeblads (L) avsägelse som ledamot i
styrgruppen för Salems stadskärna.

2. Kommunstyrelsen beslutar att välja Johanna Liljedahl (L) som ledamot i Salems
stadskärna.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 127

Övrigt - Avtackning

Kommunstyrelsen sammanträder för sista gången den här mandatperioden. Ordföranden
tackar alla för den här tiden och önskar alla lycka till framöver. Han tackar särskilt 1:e vice
ordförande Petter Liljeblad (L) som inte kandiderar till några poster nästa mandatperiod.

_______________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


