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Anmälningsärenden ANMÄLNINGS-
ÄRENDEN 

Inkomna skrivelser  
 
SL, 2009-12-18, Trafikförändringar 2010-02-19 
 

 

Verksamhetsplan och budget 2010 för Sveriges kommuner och landsting 
 

 

SKL:s beslut nr 1 ”Överenskommelse mellan staten, SKL om stöd till 
implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroende-
vården” 
 

 

Migrationsverket, 2010-02-10, Organiserad vidareflyttning 
 

 

Projekt ”Agenda 50 – verktyg för våra rättighet” Har ni mänskliga 
rättigheter som grund i handikappolitiken? 
 

 

Energimyndigheten 2010-02-03, Statligt stöd till energieffektivering i 
kommuner och landsting 
 

 

Minnesanteckningar från KSAU 2010-02-15 och KSTU 2010-02-08 
 
Minnesanteckningar från handikapprådet 2009-11-17  
 

 

Svenska kommunförbundets cirkulär 
 

 

10:9 Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- 
och ingenjörsverksamhet (ABK 09) 
 

 

10:10 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010  
 

 

10:11 
 
___  
 

Överenskommelse mellan staten och SKL på äldreområdet 
2010  
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Anmälan av delegationsbeslut DELEGATIONSBESLUT 
  
Personalärenden 
 
Marsella Qvicker 
Förskolerektor 
Nr 18-22/2010 

 

 
Marie Holmqvist 
Biblioteket 
Nr 14-15, 18/2010  
visstidsanställn 
 

 

Jan Lorichs 
Ekonomikontoret 
Nr 1/2010  
Tillsvidareanställning 
 

 

Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr 3-5/2010  
vik lärare 
 

 

Bo H Samuelsson 
Skogsängsskolan 
Nr 1-17/2010  
Vikariat, tillsvidareanställning 

 

 
Fastighetsreglering m m 
Börje Larsson 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 1 och 4/2010  
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Förköp 
Mikael Nielsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 20-23/2009 
Uttringe 1:1029, Parken 4, 
Rönninge 1:383, Boktorp 5 
 
Anders Öttenius 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 24-26/2009 
del av Höganloft 6, Rönninge 1:365, Uttringe 1:752 
Nr 1-5/2010 
del av Höganloft 6, Petersberg 1-4, Salem 5:67, 
Tallåsen 10, Rönninge 1:543, Salem 4:1 
___  
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Uppföljning av internkontroll 2009 INTERNKONTROLL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samtliga förvaltningars internkontrollplan ska följas upp i respektive 
nämnd vid årets slut. 
Inga allvarliga avvikelser har noterats under året. Mindre avvikelser har 
förekommit och åtgärder är vidtagna alternativt planerade. Vissa 
granskningsmoment har inte kunnat genomföras under året bland annat 
beroende på att kontrollmomenten varit tvungna att ses över och att 
arbetsrutiner varit under omarbetning under innevarande kontrollår. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med två 
internkontrollplaner under året beroende på en revidering under oktober 
2009. Uppföljningen av kontrollerna har därför i första hand fokuserats 
på den nya internkontrollplanen. Ett flertal områden har identifierats 
som förbättringsområden i de bakomliggande rutinerna, men några 
allvarliga brister har inte upptäckts i kontrollerna. Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med identifierade 
förbättringsområden. 
 
Som bilagor till tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-01-29, finns sammanfattningar för respektive verksamhet inom 
kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och samhällsbyggandsförvalt-
ningen. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontroll för kom-
munstyrelsens förvaltning och miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen för år 2009. 
___  
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Förstudie av Rönninge centrum RÖNNINGE CENTRUM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2008-03-03, § 29 att godkänna förslag till 
avsiktsförklaring om bebyggelseutvecklingen i Rönninge centrum 
mellan kommunen och Småa AB, och att godkänna förslag till 
planeringsförutsättningar för idéskisser till arkitektuppdrag för Rönninge 
centrum. 
  
Kommunstyrelsen beslöt 2009-05-04, § 58  
 
1 Kommunstyrelsen uppdrog åt plan – och exploateringsenheten att  

upprätta en förstudie för Rönninge centrum, med idéförslag 
nummer tre, från Södergruppen Arkitektkontor AB, som underlag. 
 

2 Kommunstyrelsen uppdrog åt plan- och exploateringsenheten att 
uppta förhandlingar med Småa AB (Småstugebyrån) för att ta fram 
ett planeringsavtal mellan Småa AB och Salems kommun.  
 

3 Utöver riktlinjerna i tjänsteskrivelsen från miljö- och samhälls-   
byggnadsförvaltningen ska det fortsatta arbetet även ta hänsyn till 
följande: 
 
- Att Centralhuset (Nära Ting-huset) kan hållas i gott skick är 
 en viktig utgångspunkt för utvecklingen av Rönninge 
 centrum. 
 

Ett alternativt läge för bussterminalen bör utredas omedelbart österut på 
Stationsvägen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-08 att återremitera ärendet till 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med motiveringen att 
utredning ska göras om SL står bakom kommunens förslag. 
 
Förnyade samtal med SL har ägt rum. SL tillstyrker de tre alternativa 
principförslagen för bussterminalens utformning, i det förstudieskede 
som de befinner sig i. Fördjupade detaljstudier kommer att ske 
efterhand. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
1.  Kommunstyrelsen godkänner förstudien av Rönninge centrum, 

som upprättats i november 2009 av WSP genom planarkitekt 
Malin Lindqvist i samarbete med plan- och exploateringsenheten. 

   
2.  Kommunstyrelsen godkänner ett planeringsavtal, som upprättats i 

februari 2010 mellan Småa AB och Salems kommun. 
 
3.  Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

upprätta program till detaljplan för Rönninge centrum i enlighet 
med förstudiens förslag, där de tre alternativen redovisas. Dock 
skall följande beaktas: 

 
-  Parkeringsfrågan måste ses över noga, särskilt vad gäller 

behovet av tillräckliga besöksparkeringar för handeln i 
Rönninge centrum. Ytterligare avvägningar mellan antalet 
tillkommande hus och parkeringsytor bör ske. Ett eventuellt 
parkeringsdäck på nuvarande centrumparkeringen nedanför 
Dånviksvägen kan övervägas. 

 
-  Eventuell kantstensparkering på Dånviksvägen skall inte omfatta 

södra sidan mot järnvägen. 
 
-  Diskussioner ska genomföras med Banverket om ev. förvärv av 

mark mellan Dånviksvägen och det spårområde som trafikeras. 
 
4.  Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

förhandla fram ett exploateringsavtal med Småa AB med 
planeringsavtalet som grund. 

 
5.  Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

uppta förhandlingar om förvärv av fastigheten Rönninge 1:322. 
 
6.  Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

anordna ett offentligt möte, där de tre alternativa förslagen 
presenteras. 
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7 Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 
inleda förhandlingar med Banverket om eventuell markinlösen 
längs med Dånviksvägen för kantstensparkering. 

 

 

Ajournering 
 
Ordföranden ajournerar mötet kl 20.05-20.15. 
 
Yrkanden 
 
Lillemor Gladh (S), Tommy Eklund (S) och Noomi Liljefors (S) yrkar 
avslag på punkt 2 och 4 i beslutsförslaget. 
 
Lennart Kalderén (M) och Randal Piersons (MP) yrkar att tillägg görs 
enligt följande: I den fortsatta planeringen ska forskningsresultat om 
klimatneutral bebyggelse beaktas. 
 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag mot Lillemor 
Gladhs m fl yrkande om avslag på punkt 2 och 4, varpå ordförandens 
förslag förklaras bifallet. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget samt Randal Piersons till-
läggsyrkande, vilket förklaras bifallet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1.  Kommunstyrelsen godkänner förstudien av Rönninge centrum, 

som upprättats i november 2009 av WSP genom planarkitekt 
Malin Lindqvist i samarbete med plan- och exploateringsenheten. 

   
2.  Kommunstyrelsen godkänner ett planeringsavtal, som upprättats i 

februari 2010 mellan Småa AB och Salems kommun. 
 

 

3.  Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 
upprätta program till detaljplan för Rönninge centrum i enlighet 
med förstudiens förslag, där de tre alternativen redovisas. Dock 
skall följande beaktas: 
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-  Parkeringsfrågan måste ses över noga, särskilt vad gäller 
behovet av tillräckliga besöksparkeringar för handeln i 
Rönninge centrum. Ytterligare avvägningar mellan antalet 
tillkommande hus och parkeringsytor bör ske. Ett eventuellt 
parkeringsdäck på nuvarande centrumparkeringen nedanför 
Dånviksvägen kan övervägas. 

 
-  Eventuell kantstensparkering på Dånviksvägen skall inte  omfatta 

södra sidan mot järnvägen. 
  

-  Diskussioner ska genomföras med Banverket om ev. förvärv av 
 mark mellan Dånviksvägen och det spårområde som trafikeras. 

 

 

 
4.  Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

förhandla fram ett exploateringsavtal med Småa AB med pla-
neringsavtalet som grund. 

 
5.  Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

uppta förhandlingar om förvärv av fastigheten Rönninge 1:322. 
 
6.  Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

anordna ett offentligt möte, där de tre alternativa förslagen 
presenteras. 

 

 

7 Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 
inleda förhandlingar med Banverket om eventuell markinlösen 
längs med Dånviksvägen för kantstensparkering. 

 
8 Kommunstyrelsen beslutar att i den fortsatta planeringen av 

Rönninge centrum ska forskningsresultat om klimatneutral 
bebyggelse beaktas. 

___  
 
Protokollsanteckning 
 
Lillemor Gladh (S) och Randal Piersons (MP) lämnar protokolls-
anteckning, bilaga 3. 
___ 
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Program för detaljplan för Heliodal och Solliden DETALJPLAN 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-04, § 60 att sända gemensamt 
program till detaljplan för Heliodal och Solliden på samråd och remiss. 
Före planprogrammet upprättades hade förstudier upprättats och 
presenterats för berörda fastighetsägare på ett informationsmöte 2008-
10-09, och möjlighet gavs att framföra tankar och synpunkter inför 
planarbetet. Förstudierna godkändes av kommunstyrelsen 2009-01-12,  
§ 4. 
 
Planprogram daterat 2009-04-07 har varit utsänt på samråd och remiss 
under tiden 2009-05-18 till 2009-08-07. Ett samrådsmöte hölls  
2009-06-10 i Rönninge Folkets Hus. Ett 40-tal skriftliga yttranden har 
inkommit, de allra flesta med synpunkter på programmet. Därutöver har 
några fastighetsägare varit i kontakt med förvaltningen via telefon eller 
besök. Även efter informationsmötet inkom ett antal skriftliga och 
muntliga frågor och synpunkter. Sammantaget före och under 
programsamrådet har någon form av kontakt förekommit med 
ägarrepresentanter för ca 70 av de 76 ingående fastigheterna genom 
skriftliga yttranden, deltagande i samrådsmöte, telefonsamtal, e-post 
eller besök, vilket anses som en mycket god nivå på deltagande i 
samrådet.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en samråds-
redogörelse där skriftliga yttranden efter informationsmötet och under 
programsamrådet redovisas och kommenteras, vilket biläggs ärendet. 
 
Ärendet har beretts av planarkitekt Karin Hoas i samråd med plan- och 
exploateringschef Conny Olsson och exploateringsingenjör Börje Lars-
son. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse 2010-02-05 från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gemensamt program till 

detaljplan för områdena Heliodal och Solliden, upprättat i april 
2009 och reviderat i februari 2010 enligt samrådsredogörelse. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden 

att upprätta detaljplaner för Heliodal respektive Solliden utifrån det 
reviderade programmet. 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt bygg- och miljönämnden 

att upprätta gatukostnadsutredning gemensam för Heliodal och 
Solliden. 

 
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt plan- och exploaterings-

enheten att förhandla fram de avtal med markägare som krävs för 
planens genomförande. 

___ 
 

 

Jäv 
 
P g a jäv deltar ej Randal Piersons (MP) i handläggningen. 
___  
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It-strategi inkl IT-säkerhetsplan, internet- och e-postpolicy, samt 
e-post och offentlighetsprincipen 

IT-STRATEGI 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2004-02-02 att fastställa ”IT-strategi för 
Salems kommun”. Under 2008 gjordes en utvärdering av IT-strategin av 
controller på kommunstyrelsens stab. Kommunstyrelsen beslutade 2008-
09-29 anta prioriteringar och tidsplan för ”Salem 24 fortsättning för åren 
2008-2010”. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-09-29 att övergå från att köpa datorer 
till att istället leasa dem. Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-25 att 
bevilja tilläggsanslag för konsolidering/virtualisering av kommunens 
servrar. 
 
Under våren 2009 tillsattes en projektgrupp som har utarbetat förslag till 
revidering av IT-strategin benämnd ”Salems IT-strategi 2010”. Kom-
munledningsgruppen (förvaltningschefer) har varit styrgrupp för arbetet. 
Under arbetets gång har även rapporter skett till IT-gruppen (en 
representant från varje förvaltning/kontor). 
 
Parallellt med arbetet av IT-strategin har det även skett en översyn och 
förslag till revideringar ett följande policyn/planer som föreslås ingå i 
IT-strategin: 
 
IT-säkerhetsplan (bilaga 1), policy för Internet och e-post (bilaga 2),  
e-post och offentlighetsprincipen (bilaga 3). 
 
Mobiltelefonpolicyn kommer att redovisas vid senare tillfälle.  
 
Som bilaga 4 redovisas även IT-enkät 2008. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-01-21. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrel-
sens stabs förslag till IT-strategi, IT-säkerhetsplan, ”Internet och e-
postpolicy” och ”E-post och offentlighetsprincipen”. 
 

 

Yrkanden 
 
Randal Piersons (MP) yrkar på återremiss med skriftlig motivering om 
att områdena ”grön IT, klimat, gift, samt socialt ansvarstagande” 
beaktas, bilaga 4. 
 

 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Randal Piersons yrkande om 
återremiss, vilket förklaras avslaget. Ärendet skall avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, vilket förklaras 
bifallet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunstyrel-
sens stabs förslag till IT-strategi, IT-säkerhetsplan, ”Internet och e-
postpolicy” och ”E-post och offentlighetsprincipen”. 
___  
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Dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivning för kommunstyrelsens 
förvaltning 

DOKUMENT- 
HANTERINGSPLANER 

  
Ärendebeskrivning 
 
Enligt den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 4 kap 2 § 
ska varje myndighet upprätta en beskrivning som ger information om:  
 

• Myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta 
sökande efter allmänna handlingar. 

• Register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens 
allmänna handlingar. 

• Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos 
myndigheten för att ta del av allmänna handlingar. 

• Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om 
myndighetens allmänna handlingar, deras användning och 
sökmöjligheter. 

• Vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen 
tillämpar på uppgifter i sina handlingar. 

• Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar 
till andra samt hur och när detta sker. 

• Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter. 
 
Enligt arkivlagen (1990:782) § 6 ska varje myndighet upprätta en 
arkivbeskrivning. Förutom arkivbeskrivningen anger kommunens 
arkivreglemente att varje nämnd ska upprätta en dokumenthanterings-
plan. Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning ska hållas 
uppdaterade och revideras vid behov. Kommunstyrelsens dokument-
hanteringsplaner samt arkivbeskrivning reviderades senast 1996. 
 
Kommunstyrelsens stab föreslår i tjänsteskrivelse 2010-01-11 
kommunstyrelsen att anta upprättade dokumenthanteringsplaner samt 
arkivbeskrivning. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplaner för kommun-

styrelsens stab, ekonomikontoret inklusive IT-enheten, personal-
kontoret, serviceavdelningen, samt miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen, enligt upprättat förslag. 

 
2. Kommunstyrelsen antar arkivbeskrivning för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde enligt upprättat förslag. 
___  
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Fordonsleasing samt miljöbilsupphandling FORDONSLEASING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomikontoret rekommenderar leasing av personbilar och lätta 
lastbilar på grund av den fördelaktiga regeln om avdrag av halva 
momsen. Vid finansiell leasing sjunker soliditeten lika mycket som vid 
investering, eftersom den påverkar balansräkningen. Låneskulden 
påverkas däremot inte då ett hyresförfarande inte innebär något 
upptagande av lån. Kommunens resultat förbättras däremot om man 
jämför finansiell leasing med vanlig investering, mycket beroende på att 
man har rätt att dra av halva momsen. 
 
Vid kommunens upphandlingar av fordon och fordonsleasing ska 
Vägverkets definition av miljöfordon tillämpas. I samband med en 
övergång till fordonsleasing ska kommunen tillämpa grön upphandling 
vilket innebär att fordon med liten miljöpåverkan, s k miljöbilar enligt 
Vägverkets definition, kommer att leasas i första hand. 
 
De drivmedel som finns tillgängliga inom kommunen vid de två 
drivmedelsstationerna är bensin (olika oktantal), diesel, samt etanol 
(E85). Idag finns ingen tillgänglig natur- eller biogas inom kommunen 
varför Salems kommuns inriktning för miljöfordon avser bensin, diesel 
och etanoldrivna fordon.  
 
Fordonsinvesteringen för år 2010 avser två stycken fordon, ett inom 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ett inom socialförvalt-
ningen. I och med en övergång till fordonsleasing år 2011 bör inköpen 
av dessa två fordon avvaktas och istället inkluderas i leasing-
finansieringen. Fordonsinvesteringsutrymmet år 2010 föreslås istället 
omfatta ett arbetsfordon enligt utbytesprogrammet. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen använder leasingfinan-

siering vid inköp av personbilar och lätta lastbilar från och med år 
2011. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen följer Vägverkets 

definition för miljöfordon vid anskaffning av fordon. Salems 
kommuns inriktning för miljöfordon avser bensin, diesel och 
etanoldrivna fordon. 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att beslutad fordonsinvestering för år 

2010, omprioriteras till ett arbetsfordon enligt utbytesprogrammet. 
 

 

Yrkande  
 
Lennart Kalderén (M) yrkar att tillägg skall göras enligt följande: De 
fordon som kommunen leasar ska inte servas av kommunens egen 
fordonsservice. 
 
Lennart Kalderén (M) och Randal Piersons (MP) yrkar att tillägg ska 
göras enligt följande: Kommunen ska verka för att ett tankningsställe för 
biogas kan etableras inom kommunen. 

 

 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande om servning av 
leasade fordon, vilket förklaras bifallet. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget samt Randal Piersons 
tilläggsyrkande om ett tankningsställe för biogas, vilket förklaras 
bifallet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen använder leasingfinan-

siering vid inköp av personbilar och lätta lastbilar från och med år 
2011. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen följer Vägverkets 

definition för miljöfordon vid anskaffning av fordon. Salems 
kommuns inriktning för miljöfordon avser bensin, diesel och 
etanoldrivna fordon. 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att beslutad fordonsinvestering för år 

2010, omprioriteras till ett arbetsfordon enligt utbytesprogrammet. 
 
4. Kommunstyrelsen beslutar att de fordon som kommunen leasar 

inte ska servas av kommunens egen fordonsservice. 
 
5. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska verka för att ett 

tankningsställe för biogas kan etableras inom kommunen. 
___  
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Omfördelning av beslutade investeringsmedel, miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen 

OMFÖRDELNING 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen fattade 2009-08-31 ett inriktningsbeslut, avseende 
användandet av Skönviksvillan. Beslutet beskriver att villan skall 
användas som ”föreningsgård”, med hembygds- och kulturell inriktning.
 
I och med beslutet om användningsområde påbörjade miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen projekteringen av de invändiga under-
hållsåtgärderna och verksamhetsanpassningarna. De åtgärder som 
kvarstår är ytskikt, hissinstallation, el-installationer, brandutrymning 
samt tillgänglighetsåtgärder. Projekteringen ledde fram till ett 
förfrågningsunderlag som har annonserats för en upphandling i 
konkurrens enligt LOU. De anbud som inkommit pekar mot en 
ekonomisk avvikelse på ca 900 tkr över kvarvarande projektbudget. 
Projektgruppen har analyserat anbuden, förfrågningsunderlaget och 
omfattningen med målet att minska kostnaderna. Dock kan gruppen inte 
finna möjliga förändringar i den omfattning att projektbudgeten skulle 
kunna innehållas och 900 tkr skulle kunna sparas in. En möjlighet är att 
helt frångå tillgänglighetskravet, och exkludera den hiss som 
projekterats för att tillgodose tillgängligheten. Detta finner miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen som en mindre god besparing, där 
nyttan och värdet för kommuninvånarna går förlorad. 
 
Projektet Skönviksvillan har arbetats fram och kommunicerats med 
representant från kultur- och fritidsförvaltningen, som redovisat projek-
tet för kommunens hembygdsförening, vilka kommer att ansvara för 
föreningsgårdens samordning och uthyrningsverksamhet. 
 
Projektet till- och ombyggnad Salarps äldreboende visar vid löpande 
ekonomiska uppföljningar och prognoser att investeringsramen kommer 
att innehållas, samt ej nyttja det fulla investeringsutrymmet.  
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Projektbudgeten om 80 mkr inklusive utredningskostnader före den 
2009-01-01 samt förvärv av fastigheten Salarp 2, prognostiseras till en 
slutkostnad om 72 mkr. Detta möjliggör en omfördelning av 
investeringsmedel från projektet Salarps äldreboende till projektet 
Skönviksvillan. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutade 
investeringsmedel överförs från projektet Salarps äldreboende om 900 
tkr, till projektet Skönviksvillan och att detta projekt fullföljs enligt 
framprojekterat utförande, inklusive hiss för tillgänglighetskravet. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har 2010-02-08 beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen enligt miljö- och samhällsbyggnadens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning av beslutade investerings-
medel mellan projekten till- och ombyggnad Salarps äldreboende och 
Skönviksvillan med 900 tkr. 
___  
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Tennishallen TENNISHALLEN 
 
Lennart Kalderén (M) informerar om att Tennisklubben har hemställt 
om utökat borgensåtagande hos kommunen. Ett nytt möte mellan 
kommunen och Tennisklubben sker den 18 mars. Ett ärende kommer 
sedan att tas upp till kommunstyrelsen den 29 mars. 
___  
 
 

 

 
 
 
 
 


