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Kommunstyrelsen

Plats och tid: Bergaholm, kommunhuset, måndagen den 6 februari 2023.  19:00 - 20:06

Beslutande: Rickard Livén (M), ordförande
Elisabeth Bovin Exner(M)
Björn Odelius (M)
Erik Glimvik (M)
Raili Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Johanna Liljedahl (L)
Arne Närström (S), 2:e vice ordförande
Andreas Dahl (S)
Berit Heidenfors (S)
Anders Klerkefors (R)
Christian Isaksson (SD)

Ersättare: Stefan Almå (M), Farzana Khan (M), Wictoria Berglund (C), Pernilla Schubert (KD),
Annika Jennersjö (KD), Åsa Dahl (L), Leutrim Kadriu (S), Lisa Källberg Vittikko (S),
Kjell Häggkvist (S), Mats Nittve (R), Markus Andersson (SD)

Övriga deltagande: Kommunsekreterare Elina Peronius, t.f. kultur- och fritidschef Annika Holmertz,
ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, miljö- och samhällsbyggnadschef Christina
Lood, plan- och exploateringschef Sofia Friberg, barn- och utbildningschef
Katarina Sweding t.o.m. § 11, socialchef Jenny Thorsell t.o.m. § 13,
dataskyddsombud Ulrica Mellergård t.o.m. § 6, förvaltningsekonom Josefin
Nordin t.o.m. § 9, verksamhetscontroller Katarina Sjödin t.o.m. § 9, t.f.
säkerhetssamordnare Richard Buske § 8

Utses att justera: Arne Närström (S)
Justeringens
plats och tid: Kansliet, 2023-02-07, kl. 14:30

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

Ordförande                          ……………………..
Rickard Livén (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: 2023-02-06

Datum för anslagets
uppsättande: 2023-02-08

Överklagande tiden går ut:
2023-03-01
Datum för anslagets
nedtagande: 2023-03-02

Förvaringsplats
för protokollet: Kansliet

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

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning
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§ 14
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§ 16

Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens brottsförebyggande arbete

Remissvar: Samverkan Stockholmsregionen - Gemensam målbild 2023-2026

Årsbokslut för kommunstyrelsen

Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella program i
gymnasieskolan 2023

Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld
och förtryck

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 som ej
verkställts

Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Åtgärd för minskad internbelastning i sjön Uttran

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 4 KS/2023:20

Anmälningsärenden

- Beslut BoM 2022-12-06 § 61 Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden
- Beslut BoM 2022-12-06 § 62 Uppdatering av behovsutredning för miljö- 2021-2023, för
tillsynsåret 2023
- Beslut BUN 2022-12-06 § 79 Omfördelning inom ram för budget 2023
- Beslut KoF 2022-12-01 § 56 Förslag från RSF gällande eluppvärmning Berga bollplan
- Beslut KoF 2022-12-01 § 57 Redovisning av synpunkter och klagomål 2022
- Beslut SN 2022-12-07 § 85 Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2022
- Anmälan av politiska sekreterare 2023-2026
- KSAU minnesanteckningar 2022-12-13
- KSAU minnesanteckningar 2022-01-23
- Protokoll KSTU 2022-12-14

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 5 KS/2023:41

Delegationsbeslut

-Beslut 2022-12-19 Flaggning i Salems kommun
-Beslut 2022-11-29 Förordnande av kommundirektör

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 6 KS/2023:43

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen

Enligt Salems kommuns arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige, KF 2021-02-25 § 5,
ska respektive nämnd upprätta och anta en informationshanteringsplan.

Informationshanteringsplanen är ett styrdokument som beskriver hur nämndens handlingar
ska hanteras utifrån aspekterna av bevarande, gallring och förvaring. Allmänna handlingar
som inte omfattas av planen får inte gallras eller förstöras.

Den föreslagna Informationshanteringsplanen ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2023
och den tidigare dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen och dess enheter upphör
samtidigt att gälla.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Informationshanteringsplanen för
kommunstyrelsen. Planen ska gälla från den 1 januari 2023.

2. Kommunstyrelsen beslutar att dokumenthanteringsplanen från 2010 antagen av KS
den 1 mars 2010 § 30, vilket innefattar samtliga enheter under kommunstyrelsen (KS
stab, Ekonomikontoret, Personalavdelningen, IT-enheten, Serviceavdelning) ska
upphöra att gälla retroaktivt per den 31 december 2022.

_____________________

Delges:
Samtliga enheter under kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 7 KS/2023:48

Svar på revisionsrapport: Granskning av kommunens
brottsförebyggande arbete

De förtroendevalda revisorerna i Salems kommun har givit KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av kommunens brottsförebyggande arbete. Det övergripande syftet är att bedöma
om kommunens samlade brottsförebyggande insatser är kartlagda, om det sker någon
uppföljning och analys av det resultat som insatserna leder till samt om det sker någon
systematisk omprövning av insatser utifrån förekommande uppföljning och analys. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2022.

Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet är fördelat på ett flertal aktörer. Kommunerna
har en central roll i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ett arbete som kommer att bli än
mer centralt i samband med att den nya lagen om kommunens ansvar för det
brottsförebyggande arbetet förväntas träda i kraft under 2023. Många kommuner bedriver
trots avsaknad av lagkrav redan idag ett ambitiöst och engagerat arbete utifrån den lokala
lägesbilden och i samverkan med polis och andra aktörer i lokalsamhället.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-09.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens antar förvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2022-01-09 och skickar det
som sitt yttrande till revisionen.

_____________________

Delges:
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 8 KS/2022:444

Remissvar: Samverkan Stockholmsregionen - Gemensam
målbild 2023-2026

En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna
regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga
händelser, olyckor eller kriser i Stockholmsregionen. En gemensam modell för samverkan togs
fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och en
störningsfri region, nätverket Samverkan Stockholmsregionen (SSR) etablerades.

Varje mandatperiod antas en gemensam målbild för SSR och målbilden för perioden
2023-2026 har nu inkommit som remiss till kommunen.

Kommun har inga synpunkter på remissen utan ställer sig positiv till de övergripande
inriktningarna som presenteras. Kommunen anser även det fördelaktigt att man är tydlig i
dokumentet att rådande förhållanden i regionen, nationen och även internationellt kan
komma att påverka målbilden, som snabbt kan komma att behövas formuleras om eller
omprioriteras.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2023.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2023 ska överlämnas
som svar på remissen angående gemensam målbild 2023-2026, Samverkan
Stockholmsregionen.

_____________________

Delges:
Samverkan Stockholmsregionen (SSR)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Kommunstyrelsen

KS § 9 KS/2023:8

Årsbokslut för kommunstyrelsen

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunstyrelseförvaltningen har en god
måluppfyllelse. Åtta av elva mål är uppfyllda. Ekonomin är stabil och kostnadsutfallet är lägre
än budgeterat. Ett mål är för tillfället inte möjligt att följa upp, då det har med Ekonomisk
samordning för hela kommunens ekonomi att göra och där är resultat ännu ej helt fastställt.
Kopplat till pensionsskuld och upplupna löner samt befolkningsantalet för december 2022.

Ärendet redovisas närmare i tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2023.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens årsbokslut 2022 inklusive förslag till överföringar
avseende investeringar.

_____________________

Delges:
Ekonomienheten
Verksamhetscontroller KSF

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 10 KS/2022:434

Svar på remiss avseende alternativ avgiftsmodell för
medlemmar i Storsthlm

Storsthlm har skickat ut en remiss avseende förslag till en alternativ modell för uträkning av
medlemsavgiften. Frågan om en alternativ modell som är baserad på befolkningsstorlek
väcktes i samband med Storsthlms förbundsmöte 2019.

Samtliga medlemskommuner har möjlighet att svara på remissen och inlämna synpunkter
senast den 1 februari 2023. Salems kommun har fått anstånd att inkomma med svar tills den
9 februari. Ärendet kommer därefter att behandlas på styrelsens möte den 23 februari 2023.

Kommunstyrelsen i Salems kommun har inga invändningar mot att en ny modell beräknas på
befolkningsunderlaget i stället för på skatteunderlaget.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2023.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad den 4 januari 2023 som sitt svar
på Remiss avseende alternativ avgiftsmodell för medlemmar i Storsthlm.

_____________________

Delges:
Storsthlm, S/22/0108
Ekonomienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 11 KS/2023:60    BUN/2022:231

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella
program i gymnasieskolan 2023

Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag från
Storsthlm.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 september
2022 och beskrivs i barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelsen daterad den 31
augusti 2022.

Beslutet delgavs kommunstyrelseförvaltningen den 15 december, varav ärendet är försenat.

Ärendet behandlades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2022-09-27 § 57 och
beskrivs i tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-08-31.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta prislistan för gymnasieskolan i
Stockholmsregionen 2023 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent av
programpengen.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 12 KS/2023:59                SN/2022:157

Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld och förtryck

Vision och mål har satts för det löpande arbetet mot våld i nära relationer. Målen är:

1. Förbättra stödet till personer som upplevt våld i nära relationer.
2. Sprida kunskap om kvinnofrid, våld i nära relationer och hedersförtryck inom

socialförvaltningen och bland kommunens medborgare.
3. Främja samverkan och nätverk inom våld i nära relationer dels internt i kommunen

dels interkommunalt.

En plan för åtgärder med uppföljning utifrån presenteras i planen.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 7 december 2022 och beskrivs i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2022.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna “Handlingsplan - För kvinnofrid och
mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck - mål, åtgärder och
ansvarsfördelning”.

Ordförandens reviderade förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering av bilaga 3 i
handlingsplanen.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering av bilaga 3 i
handlingsplanen.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 13 KS/2022:24            SN/2022:144

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e
kvartalet 2022 som ej verkställts

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

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 7 december 2022 beskrivs i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2022.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporteringen

av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 3:e kvartalet 2022 som ej verkställts.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 14 KS/2023:62           KFN/2022:59

Förslag till nya avgifter för Säby sim- och sporthall

Kultur- och fritidsnämnden har i sitt verksamhetsområde drift av Säby sim- och sporthall,
vilket utförs av Medley AB via avtal. Medley har nu kommit in med förslag på nya avgifter för
2023.

Avgifter för bad fastställs av kommunfullmäktige och förslaget att höja avgifterna kan anses
som motiverat då ingen avgiftsreglering skett sedan 2021. Både löner, inflation och kostnader
har ökat under denna period.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige att från och med 2023-03-01 2023 justera avgifterna för Säby sim- och
sporthall enligt förslag i medföljande bilaga.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förslaget till nya avgifter för Säby sim- och sporthall
2023 på sitt sammanträde 2022-12-01 § 58 och beslutade då:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera förslaget till Medley att återkomma
med ett förslag till Kultur- och fritidsnämnden på priser som är mer marknadsmässiga.

Medley har därefter 2022-12-23 inkommit med reviderat förslag till avgifter för Säby Sim- och
sporthall 2023 med jämförande avgifter från andra anläggningar.

Ärendet behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-01-18 och beskrivs i
kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17 reviderad 2022-12-29.

Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har bilagan till tjänsteskrivelsen
reviderats för att förtydliga att den innehåller först en jämförelse av befintliga priser, samt
sedan ett förslag till nya priser.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till avgifter för bad vid
Säby sim- och sporthall för 2023, att gälla från och med 2023-03-01.

_____________________

Delges:
Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS § 15 KS/2023:47

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordningen är ett av nämndens viktigaste styrande dokument och behövs för att
organisationen ska kunna fungera på ett effektivt sätt. I delegationsordningen anges den
beslutanderätt som nämnden överför till förtroendevalda och tjänstemän på förvaltningen.
Kommunstyrelsen har en delegationsordning som antogs 2010 och som sedan har reviderats
ett antal gånger. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 att kommunen skulle införa en
teknisk nämnd från och med år 2023, och i december fattades beslut om ett reglemente för
den nya nämnden, samt ett reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Med den nya
ansvarsfördelningen krävs att inte bara tekniska nämnden antar en delegationsordning utan
att också kommunstyrelsen antar en ny delegationsordning, samt att bygg- och
miljönämnden reviderar sin delegationsordning. Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tillsammans arbetat fram förslag till
delegationsordning för alla tre nämnder.

Delegationsordningen syftar till att effektivisera beslutsfattandet inom nämndens
ansvarsområde så att ärenden avgörs på rätt nivå, så snart som möjligt. Vad som är rätt nivå
för ett specifikt beslut kan variera över tid och mellan olika kommuner beroende exempelvis
på politisk inriktning eller organisatoriska förutsättningar. Delegationsordningen kommer
precis som tidigare att revideras även framgent när behov så finns.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ny delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2023-01-18 ska gälla, vilket ersätter tidigare delegationsordning från 2010-05-24.

Yrkanden
Arne Närström (S) yrkar att punkt 7.17 ändras till “Överenskommelse om avgångsvederlag för
högst 6 månader”.

Ordförande Rickard Livén yrkar avslag på Arne Närströms yrkande.

Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till Arne Närströms (S) yrkande.

Proposition
Ordförande ställer ordförandens förslag till beslut mot Arne Närströms (S) yrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ny delegationsordning enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2023-01-18 ska gälla, vilket ersätter tidigare delegationsordning från 2010-05-24.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Reservation
Arne Närström (S), Andreas Dahl (S) och Berit Heidenfors (S) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Arne Närströms yrkande.

_____________________

Delges:
Samtliga nämnder

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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§ 16 KS/2023:64

Åtgärd för minskad internbelastning i sjön Uttran

Bygg - och miljöenheten har tagit fram ett åtgärdsunderlag för minskad internbelastning i sjön
Uttran (bilaga 1). Detta då tidigare utredningar visat att fosforbelastningen i sjön Uttran ligger
på icke acceptabla nivåer. Underlaget togs fram av Salem, Södertälje och Botkyrka kommuner
tillsammans med Naturvatten AB och finansierades till största del med LOVA-bidrag (bidrag
från länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt).

Med stöd av framtaget underlag beslutade bygg- och miljönämnden 2021-12-07 (bilaga 2) att
godkänna rapporten samt:

1. att föreslå kommunstyrelsen godkänna utredningen.
2. att föreslå kommunstyrelsen utforma en avsiktsförklaring tillsammans med Södertälje

och Botkyrka kommuner för att reducera internbelastningen i Uttrans sediment.

Kommunstyrelseförvaltningen har därefter haft en dialog med Södertälje och Botkyrka
kommun vilket resulterat i ett avtalsförslag (bilaga 3). Avtalet innebär att Salem tillsammans
med de övriga kommunerna deltar i ett projekt där åtgärder vidtas för att förbättra Uttrans
hälsa, däribland aluminiumbehandling och eventuellt ett reduktionsfiske. Södertälje kommun
är behjälpliga med projektledning, administration och upphandling av åtgärderna.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2023.

Yrkanden
Raili Nilsson (C) och Anders Klerkefors (R) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens godkänner utredning: Åtgärdsunderlag för minskad
internbelastning i sjön Uttran.

2. Kommunstyrelsens beslutar att Salems kommun tecknar avtal om att tillsammans
med Södertälje kommun och Botkyrka kommun finansiera och genomföra åtgärder
mot internbelastning i sjön Uttran.

_____________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


