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Anmälningsärenden ANMÄLNINGS- 
ÄRENDEN 

  
Sverige-Finska Riksförbundet, 2010-03-08, Förverkligande av 
minoritetspolitiska rättigheter för sverigefinnar 
 

 

Skrivelse från Stockholms tennisförbund ang tennishallens tak som 
rasade in p g a snömassor 
 

 

Skrivelse från landshövdingen, 2010-03-11, ”Nytt samlat grepp på 
arbetet för en hållbar miljö” 

 

 
Verksamhetsplan 2010 – Kommunförbundet Stockholms län 
 

 

Protokoll, Mälarens vattenvårdsförbunds styrelsemöte 2010-02-17 
 

 

Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 2010-02-23 
 
Minnesanteckningar från KSAU 2010-03-15 
 
Minnesanteckningar från KSTU 2010-03-08 

 

  
Sveriges kommuner och landstings cirkulär  
10:12 Budgetförutsättningar för åren 2010-2013 

 
 

10:19 Ändring i semesterlagen  
 
10:20 
___  
 

 
Lyft, en ny praktikåtgärd år 2010  
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Anmälan av delegationsbeslut ANMÄLAN AV 
DELEGATIONSBESLUT 

Personalärenden 
 
Jan Lorichs 
Ekonomikontoret 
Nr 1/2010  
Tillsvidareanställning 
 

 

Barbro Roman Ihlar 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 1/2010  
Förlängning av tidsbegränsad anställning 

 

 
Margaretha Fagerberg 
Säbytorps ro 
Nr 6-8/2010  
Vikariat, tillsvidareanställning 
 

 

Glenn Nilsson 
Rönninge skola 
Nr 1-4, 9-11, 13, 16, 18 
Visstidsanställningar 
 

 

Lena Helstad 
Förskola område 2 
Nr 1-16/2010  
Vikariat 
 

 

Bo Samuelsson 
Skogsängsskolan 
Nr 18-21/2010 
Vikariat 

 

 
Mats Carlsson 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 1/2010 
Vikariat 
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Tilldelningsbeslut 
Anders Öttenius 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 18-19/2009; Nr 1/2010 
Salarps äldreboende 
___  
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Årsredovisning för år 2009 samt måluppföljning ÅRSREDOVISNING 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras från kl 19.20 till 19.40. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Till ärendet hör Ekonomisk redovisning del 1, samt uppföljning av mål i 
Salem, Målis, del 2. 
 
Årets resultat uppgår till +11,9 Mnkr inklusive VA och +14,0 Mnkr 
exklusive VA. Resultatet inklusive VA blev +2,7 Mnkr bättre än budget 
för år 2009.  Orsakerna till detta är att: 
 
• Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett positivt resultat jämfört 

med budget med +12,3 Mnkr varav socialförvaltningen står för +8,1 
Mnkr. Bland annat har institutionsplaceringar av barn minskat tack 
vare förebyggande arbete. 

• Skatter och bidrag har tillförts kommunen med –14,7 Mnkr mindre 
än vad som förutsattes i budget. 

• Finansnettot blev +5,2 Mnkr högre än budgeterat.  
 
Målet för ett balanserat resultat i bokslutet har uppnåtts år 2009. 
 
En mer specificerad information om årsredovisningen finns att läsa i 
förvaltningsberättelsen samt i de årsredovisningar som lämnats av 
respektive nämnd. Kommunens måluppföljning, övergripande mål, samt 
nämndernas mål, finns specificerade i måluppföljningsdokumentet. 
 
Ekonomichefen och kommundirektören har upprättat tjänsteskrivelse 
med förslag till beslut, 2010-03-10. 
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Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

av förvaltningen upprättade årsredovisningen för år 2009. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

överföra över-/underskott i driftbudgeten till nedanstående 
verksamheter: 

  Tkr 
 ·  Barn- och utbildningsnämnden, underskott -323 
    Totalt underskott -323 
 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

överföra medel från 2009 till 2010 års investeringsbudget till 
nedanstående verksamheter: 

  Tkr 
 · Kommunstyrelsens stab 278 
 · Kommunstyrelsens anslag till förfogande 2 300 
 · Ekonomikontoret 1 087  
 · Personalkontoret 220 
 · VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 8 578 
 · Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 74 685 
 · Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
   gatuinvesteringar exploateringsområden 4 368 
 · Barn- och utbildningsnämnden 610 
 · Socialnämnden 1 490 
   Totalt överskott 93 616 
 
 Investeringskostnaden finansieras enligt fullmäktigebeslut § 60 

2008-11-27, genom beviljat lån till budget 2009 med 93,6 Mnkr.  
 
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 10 000 

tkr ur justerat resultat fonderas för att möta kommande 
pensionsåtaganden för kommunens anställda. 

 
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justerat 

resultat avsätts för att täcka framtida kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar. 
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6. Kommunstyrelsen godkänner att riktvärdet för indikator 4 under 
Central administration – indikatorlista Ekonomi får följande 
lydelse: 

 
 Låneskuld per invånare: 
 - max 20 500 kr/invånare 
 - lägre än jämförbara kommuner enligt databasen Webor 
 - lägre än länets genomsnitt 
  
 Om två av tre kriterier uppfyllda varav den första måste klaras = 

grönt. Tidigare måste alla tre kriterier uppfyllas. 
 
7. Ur resultatet avsätts 1 mnkr till barn- och utbildningsnämnden för 

investeringar i kringutrustning för IT-ändamål under 2010. Bl a 
ska trådlöst nätverk installeras på samtliga grundskolor före 2010 
års utgång. 

 
8.  Ur resultatet överförs 200 tkr från kultur- och fritidsnämndens 

överskott 2009 till 2010 till nämnden för att användas till insatser 
(1) inom fritidsgårdsverksamheten och (2) till att stärka 
föreningslivet genom ledarutbildning. Detta är engångsinsatser för 
2010 som inte ska höja nämndens driftbudgetram för 2011 och 
framåt. 

 

 

Reviderat ordförandeförslag 
 
Ordföranden reviderar ordförandeförslaget enligt följande: 
 
Beslutspunkt 6 kompletteras med att den ska gälla från och med 2010, 
samt att förvaltningen ges i uppdrag att ändra indikator 4 i Målis i 
enlighet med utfallet för 2009. 
 
I beslutspunkt 7 stryks ”kring” före ”utrustning för IT-ändamål under 
2010”. 
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Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, med revidering i 
punkt 6 samt i punkt 7, vilket förklaras bifallet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

av förvaltningen upprättade årsredovisningen för år 2009. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

överföra över-/underskott i driftbudgeten till nedanstående 
verksamheter: 

  Tkr 
 ·  Barn- och utbildningsnämnden, underskott -323 
    Totalt underskott -323 
 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

överföra medel från 2009 till 2010 års investeringsbudget till 
nedanstående verksamheter: 

  Tkr 
 · Kommunstyrelsens stab 278 
 · Kommunstyrelsens anslag till förfogande 2 300 
 · Ekonomikontoret 1 087  
 · Personalkontoret 220 
 · VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 8 578 
 · Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 74 685 
 · Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
   gatuinvesteringar exploateringsområden 4 368 
 · Barn- och utbildningsnämnden 610 
 · Socialnämnden 1 490 
   Totalt överskott 93 616 
 
 Investeringskostnaden finansieras enligt fullmäktigebeslut § 60  
 2008-11-27, genom beviljat lån till budget 2009 med 93,6 Mnkr. 
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4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 10 000 
tkr ur justerat resultat fonderas för att möta kommande 
pensionsåtaganden för kommunens anställda. 

 
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att justerat 

resultat avsätts för att täcka framtida kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar. 

 
6. Kommunstyrelsen godkänner att riktvärdet från och med 2010 för 

indikator 4 under Central administration – indikatorlista Ekonomi 
får följande lydelse:  

 
 Låneskuld per invånare: 
 - max 20 500 kr/invånare 
 - lägre än jämförbara kommuner enligt databasen Webor 
 - lägre än länets genomsnitt 
  
 Om två av tre kriterier uppfyllda varav den första måste klaras = 

grönt. Tidigare måste alla tre kriterier uppfyllas.  
 
 Förvaltningen ges i uppdrag att ändra indikator 4 i Målis i enlighet 

med utfallet för 2009. 
 
7. Ur resultatet avsätts 1 mnkr till barn- och utbildningsnämnden för 

investeringar i utrustning för IT-ändamål under 2010. Bl a ska 
trådlöst nätverk installeras på samtliga grundskolor före 2010 års 
utgång. 

 
8.  Ur resultatet överförs 200 tkr från kultur- och fritidsnämndens 

överskott 2009 till 2010 till nämnden för att användas till insatser 
(1) inom fritidsgårdsverksamheten och (2) till att stärka 
föreningslivet genom ledarutbildning. Detta är engångsinsatser för 
2010 som inte ska höja nämndens driftbudgetram för 2011 och 
framåt. 

___  
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Yttrande över revisionsskrivelse Granskning av barnperspektivet i 
nämndernas verksamhet 

YTTRANDE 

 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras från kl 19.20 till 19.40. 
 

 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete enligt barnkon-
ventionen utifrån följande revisionsfrågor: 
 

• Bedriver Salems kommun en ändamålsenlig verksamhet i 
enlighet med barnkonventionens intentioner? 

• Är kommunstyrelsens interna kontroll av kommunens arbete med 
barnkonventionen tillräcklig? 

 
Granskningen har utgått från verksamhetsstyrning, genomförande av 
barnkonventionen i den kommunala verksamheten samt uppföljning och 
utvärdering av kommunens arbete med barnkonventionen. Revisorerna 
gör den sammanfattande bedömningen att arbetet med barnkonventionen 
i kommunen är i behov av förbättring. De förbättringsområden som 
pekas ut är följande: 
 

• Utbildningsinsatser 
• Barns och ungas inflytande i samtliga nämnders arbete 
• Relationen mellan styrsystemet och barnkonventionen  

 
För närvarande pågår ett större arbete i kommunen med att se över hela 
mål- och resultatstyrningen. I detta arbete kommer såväl 
målformuleringar, policydokument, ledningsstöd och arbetssätt samt 
uppföljningar att ses över för samtliga verksamheter i kommunen. 
Barnkonventionen är en del av den helhet kommunens verksamhet 
strävar efter att uppfylla. Revisionens granskningsresultat kommer 
därför att tas med i projektet för diskussion och vidare arbete. Vidare 
pågår en inventering av samtliga utbildningsinsatser i ledarskapet som 
genomförs inom kommunen. Denna inventering syftar till att få ett bättre  
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helhetsgrepp kring vilka utbildningar som genomförs i kommunen samt 
hur kommunen ska planera framöver för att med regelbundenhet kunna 
genomföra utbildningsinsatser inom utpekade områden. 
 

 

Här är utbildning i Barnkonventionen ett område som kommer att finnas 
på agendan, då kommunstyrelsen tidigare beslutat att utbildningar ska 
genomföras inom detta område. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-01-13. 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen uttalar följande: 
  
 "Vid revisorernas genomgång med förvaltningschefer och vissa 

inbjudna förtroendevalda framkom att Salems kommun har en 
verksamhet inom barn- och ungdomsområdet som mycket väl 
uppfyller Barnkonventionens olika krav. Kommunstyrelsen 
instämmer i detta." 

 
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ombesörja att berörda mål 

och indikatorer i MÅLiS-systemet får administrativa noteringar 
om kopplingen till Barnkonventionens olika stadganden. 

 
3. Kommunstyrelsen ansluter sig till därutöver till tjänsteskrivelsen 

från kommunstyrelsens stab 2010-01-13. 

 

 
Reviderat ordförandeförslag 
 
Ordföranden reviderar ordförandeförslaget enligt följande: 
 
Beslutpunkt 1 ska lyda ”… framkom att Salems kommun har en 
verksamhet inom barn- och ungdomsområdet som kommunstyrelsen 
anser mycket väl uppfyller Barnkonventionens olika krav…” Meningen 
”Kommunstyrelsen instämmer i detta” stryks. 
 
Tillägg föreslås också om att kommundirektören uppdras att se över 
behovet av utbildning för förtroendevalda och tjänstemän i barn-
konventionen och dess innehåll. 
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Yrkanden 
 
Randal Piersons (MP) yrkar att följande tillägg görs till beslutspunkt 2: 
”Kommundirektören ges i uppdrag att beakta revisorernas synpunkter 
och att ombesörja att berörda mål…” 
 
Propositionsordning 
 
Beslutpunkt 1  
Ordföranden ställer proposition på sitt reviderande ordförandeförslag, 
vilket förklaras bifallet. 
 

 

Beslutspunkt 2 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget mot Randal 
Piersons yrkande, varpå ordförandens förslag förklaras bifallet. 
 

 

Beslutpunkt 3 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, vilket förklaras 
bifallet.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen uttalar följande: 
 
 "Vid revisorernas genomgång med förvaltningschefer och vissa 

inbjudna förtroendevalda framkom att Salems kommun har en 
verksamhet inom barn- och ungdomsområdet som kommun-
styrelsen anser mycket väl uppfyller Barnkonventionens olika 
krav”.  

 
 Kommundirektören uppdras att se över behovet av utbildning för 

förtroendevalda och tjänstemän i barnkonventionen och dess 
innehåll. 

 
2 Kommundirektören ges i uppdrag att ombesörja att berörda mål 

och indikatorer i MÅLiS-systemet får administrativa noteringar 
om kopplingen till Barnkonventionens olika stadganden. 

 
3. Kommunstyrelsen ansluter sig till därutöver till tjänsteskrivelsen 

från kommunstyrelsens stab 2010-01-13. 
___ 
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Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen PERSONUPPGIFTS-
OMBUD 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-01-12 att förordna kommunsekretera-
re Linda Karelid till personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen, 
PuL.  
 
Linda Karelid kommer att vara föräldraledig under perioden maj 2010 
till april 2011, varför nytt ombud bör utses för denna period. 
 
Enligt 28 § personuppgiftslagen ska den personuppgiftsansvarige på 
begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana 
personuppgifter som behandlas i strid mot personuppgiftslagen. Sådana 
beslut bör av praktiska skäl kunna fattas av kommunens person-
uppgiftsombud genom delegation.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1.  Kommunstyrelsen beslutar att utse vik kommunsekreterare Henrik 

Jönsson som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen under 
Linda Karelids föräldraledighet 2010-05-01 tom 2011-04-01. 

 
2.  Kommunstyrelsen beslutar att under denna tid delegera frågor 

enligt 28 § PuL till vik kommunsekreterare Henrik Jönsson. 
___  
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Förslag om framtagande av gemensam renhållningsordning och avfalls-
plan för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem 

GEMENSAM REN- 
HÅLLNINGSORDNING 

  
Ärendebeskrivning 
 
 SRV återvinning AB (SRV) har i en skrivelse 2009-06-09 föreslagit 
samtliga ägarkommuner att fatta följande beslut: 
 
”att SRV tillsammans med ägarkommunerna startar upp ett projekt som 
syftar till att ta fram en gemensam renhållningsordning och avfallsplan 
och att kostnaderna för detta i sin helhet belastar SRV återvinning AB.” 
 
I skrivelsen redogörs för motiv för och effekterna av att renhållnings-
ordningarna och avfallsplanerna görs likalydande i de fem kommunerna. 
Det beskrivs också översiktligt hur projektet kan genomföras samt vad 
det kostar. Respektive kommun har genomfört en remiss till den nämnd 
som ansvarar för renhållnings- och avfallsfrågor. Bygg- och 
miljönämnden i Salems kommun har yttrat sig i ärendet 2009-09-15 § 
68.  
 
Kommunstyrelsens stab konstaterar att remissvaren innebär att de 
ansvariga nämnderna hos SRV:s ägarkommuner är positiva till att det 
inleds ett arbete i syfte att ta fram gemensam renhållningsordning och 
avfallsplan. Kommunstyrelsens stab instämmer i SRV:s bedömning av 
värdet av att ta fram de gemensamma styrdokumenten. Salems kommun 
bör därför uttala sitt stöd för att det föreslagna arbetet påbörjas. Härav 
följer också att kommunen ska utse tre representanter till den föreslagna 
styrgruppen för projektet.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-02-26. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Salems 

kommun tillsammans med SRV återvinning AB:s övriga ägar-
kommuner och bolaget ska starta ett projekt som syftar till att ta 
fram en gemensam renhållningsordning och avfallsplan. 
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2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

projektets kostnader för konsultstöd, informationsinsatser och 
projektledare i sin helhet ska belasta SRV återvinning AB. 

 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Salem 

kommuns representanter i styrgruppen för projektet ska vara 
tjänstemän, vilka utses av kommundirektören.   

___  
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Inriktningsbeslut avseende införande av separat insamling från hushållen 
för biologisk behandling 

INRIKTNINGSBESLUT 

 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras från kl 19.20 till 19.40. 
 

 

Ärendebeskrivning 
 
SRV återvinning AB (SRV) har i en skrivelse 2009-06-08 föreslagit 
ägarkommunerna att fatta följande beslut: 
 
”att kommunen ska bidra till det nationella målet genom att etappvis 
införa separat insamling av matavfall även från hushållen för biologisk 
behandling, 
att målsättningen är att samla in matavfall för att framställa biogas som 
ska användas som fordonsbränsle eller på annat sätt ersätta fossilt 
bränsle samt att resterna vid behandlingen ska vara så rena att de går att 
återföra till åker - eller skogsmark, 
att kommunen gör ev nödvändiga justeringar i renhållningsordningen 
innan genomförandefasen påbörjas om renhållningsordningen ännu inte 
är anpassad för ovanstående beslut.” 
 
I skrivelsen redogörs för motiv för och effekterna av införande av 
separat insamling av matavfall från hushållen för biologisk behandling. 
Det beskrivs också översiktligt hur insamlingen kan införas samt med 
vilka metoder. En diskussion förs även om effekterna på sophämt-
ningstaxan.  
 
Respektive kommun har genomfört en remiss till den nämnd som an-
svarar för renhållnings- och avfallsfrågor. Bygg- och miljönämnden i 
Salems kommun har yttrat sig i ärendet 2009-09-15 § 68. Kommun-
styrelsens stab konstaterar att remissvaren innebär att de ansvariga 
nämnderna hos SRV:s ägarkommuner är positiva till att separat insam-
ling av matavfall från hushållen införs och utvecklas. 
 
Kommunstyrelsens stab instämmer i SRV:s bedömning av värdet av 
separat insamling av matavfall från hushållen. Salems kommun bör 
därför uttala sitt stöd för att det föreslagna arbetet påbörjas. Det tredje  
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förslaget, som gäller ändringar i renhållningsordningen, förutsätts 
hanteras inom ramen för det särskilda arbete med gemensam 
renhållningsordning och avfallsplan för SRV:s ägarkommuner, som har 
beslutats i separat ärende. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-02-26. 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Salems 

kommun ska bidra till det nationella målet genom att etappvis 
införa separat insamling av matavfall även från hushållen för 
biologisk behandling.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

målsättningen är att samla in matavfall för att framställa en råvara 
för produktion av biogas som ska användas som fordonsbränsle 
eller på annat sätt ersätta fossilt bränsle samt att resterna vid 
behandlingen ska vara så rena att de går att återföra till åker - eller 
skogsmark. 

 

 

Yrkanden 
 
Randal Piersons (MP) yrkar bifall till ordförandens förslag med tillägget 
att Salems kommun ska ha uppnått 35 % -målet under 2010. 
 
Lennart Kalderén (M) yrkar avslag på Randal Piersons yrkande med 
tillägg att det nationella målet ska uppnås enligt SRV:s skrivelse. 
 
Anna-Carin Bylund (FP) yrkar bifall till Lennart Kalderéns yrkande. 
 

 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag samt eget yrkande 
mot Randal Piersons yrkande, varpå ordförandeförslaget förklaras 
bifallet. 
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Kommunstyrelses beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Salems 

kommun ska bidra till det nationella målet genom att etappvis 
införa separat insamling av matavfall även från hushållen för 
biologisk behandling. Det nationella målet ska uppnås enligt 
SRV:s skrivelse. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att mål-

sättningen är att samla in matavfall för att framställa en råvara för 
produktion av biogas som ska användas som fordonsbränsle eller 
på annat sätt ersätta fossilt bränsle samt att resterna vid be-
handlingen ska vara så rena att de går att återföra till åker - eller 
skogsmark. 

___ 
 

 

 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2010-03-29  19 
 

 Sign Beslutsexpediering 
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Förslag på förändring av renhållningsordning för borttagande av kärl för 
icke brännbart avfall 

RENHÅLLNINGS-
ORDNINGEN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Hushållen i Salems kommun har två kärl, ett för brännbart och ett för 
icke brännbart material. Innehållet dvs det som varit tillåtet att lägga i 
kärlet för det icke brännbara avfallet har förändrats genom åren i 
samband med förändringar i lagstiftningen. De senaste avfallsslagen 
som försvann (november 2008) var hård- och mjukplast samt metall, 
vilket numera ska lämnas på återvinningsstationerna. Resultatet har 
blivit att väldigt lite avfall är tillåtet att läggas i kärlet för icke brännbart 
och många använder därför inte kärlet överhuvudtaget. Enligt 
renhållningsföreskrifterna ska kärlet dock tömmas var åttonde vecka. 
Många hushållskunder lägger också felaktigt avfall i kärlet, vilket 
sammantaget gör att både tömning och omhändertagande blir kostsamt, 
då felaktigt avfall måste sorteras i efterhand. 
 
Renhållningsordningen består av dels renhållningsföreskrifter och dels 
avfallsplan. Renhållningsföreskrifterna styr och reglerar hanteringen av 
hushållsavfall i kommunen, bland annat vad som gäller för kärlet med 
icke brännbart avfall. För att kunna ta bort kärlet måste en ändring i 
renhållningsordningen göras. Det framtagna förslaget på ändring ska 
ställas ut under minst 4 veckor och utställningen kungöras i lokal media, 
enligt Miljöbalken 15 kap 11 §. 
 
Den planerade förändringen avses genomföras även i övriga 
ägarkommuner inom SRV. En samordning kommer att ske mellan 
kommunerna, både när det gäller information kring kungörelse och 
utställning samt vid borttagande av kärlen.  
 
Förslag på förändringar beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-02-25. Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen föreslår att förslaget till förändring godkänns och 
att förslaget därefter ställs ut och kungörs. 
 
Efter utställning av förslaget kommer ärendet på nytt att behandlas i 
kommunstyrelsen och därefter av kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningens förslag på ändring i renhållningsordningen. Förslaget kan 
därefter ställas ut för synpunkter. 
___  
 
 

 

Omedelbar justering 
 
Beslutet justeras omedelbart: 
 
 
 
…………………………………         ………………………………….. 
 
___  
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Förslag om vakansprövningens upphörande VAKANSPRÖVNING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom Salems kommun har nyanställningar vakansprövats av KSAU 
sedan hösten 2007. Grupper som varit undantagna vakansprövningen har 
varit: 
 

- personal inom skolor och förskolor 
- personal inom äldreboenden och hemtjänst 
- personal inom LSS: s fältverksamhet 

 
Då många tjänster har vakantprövats under denna period och då det 
ekonomiska läget ser mer gynnsamt ut framöver så föreslås att 
vakansprövningen upphör from april 2010. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från personalkontoret 2010-03-08. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att vakansprövningen upphör from april 
månad 2010. 
___  
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Mottagande av ensamkommande flyktingbarn ENSAMKOMMANDE 
FLYKTINGBARN 

Ärendebeskrivning 
 
Efter aktualisering genom KSL har initiativ tagits om att kommunerna i 
Stockholms län ska avlasta Solna och Sigtuna genom att teckna avtal om 
200 platser för ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsens 
ordförande i Salems kommun har gett ett preliminärt besked om fem 
platser för Salems kommun.  
 
Socialförvaltningen föreslår att Salems kommun tecknar ett avtal med 
Migrationsverket om fem årsplatser och att mottagandet börjar när 
boende för barnen är klart. Socialförvaltningen föreslår vidare att 
socialnämnden får i uppdrag att ansvara för boende och omvårdnad för 
flyktingbarnen. Åtagande för andra nämnder är god man, förskola och 
skola. Mindre barn deltar normalt i kommunal förskoleverksamhet, barn 
i skolpliktig ålder går i grundskolan och barn över 16 år erbjuds 
gymnasieskola eller motsvarande.  
 
En förutsättning för ett bra mottagande för ensamkommande 
flyktingbarn är att ett gruppboende startas i kommunen. Kommunen 
ansvarar dels för de asylsökande barnen, men också för de barn som får 
uppehållstillstånd. Efter det att uppehållstillstånd getts måste en 
planering göras av barnets fortsatta boende utifrån barnets individuella 
behov, och det kan ta några veckor innan en utflyttning från boendet blir 
möjlig.  
 
Inköp att två bostadsrätter, en 1:a och en 3:a, föreslås för de ungdomar 
som fått uppehållstillstånd, är i övre tonåren och som bedöms vara så 
pass mogna att de kan bo själva eller tillsammans med annan ungdom, 
med boendestöd, under sin introduktionstid. För andra barn kan det vara 
aktuellt med placering i familjehem eller vid institution. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2010-03-15 § 24 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta att teckna avtal om ett mottagande av fem 
platser för ensamkommande flyktingbarn. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal om ett mottagande av 

fem platser för ensamkommande flyktingbarn.  
 
2 Kommunstyrelsen beslutar att ge socialnämnden ansvar för boende 

och omvårdnad för ensamkommande flyktingbarn. 
 
3 Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen att anskaffa lokal till gruppboende för ensam-
kommande flyktingbarn. 

 
4 Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen att inköpa två bostadsrätter. 
___  
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Revidering av mobiltelefonpolicyn MOBILTELEFON-
POLICYN 

Ärendebeskrivning 
 
Under våren 2009 tillsattes en projektgrupp som har utarbetat förslag till 
revidering av kommunens IT-strategi. Kommunledningsgruppen har 
varit styrgrupp för arbetet. IT-gruppen, med en representant från varje 
förvaltning/kontor, har fungerat som referensgrupp. Parallellt med 
arbetet med IT-strategin har det även skett en översyn av 
mobiltelefonpolicyn som förslås ingå i IT-strategin som en bilaga.  
 
Kommunstyrelsens stab föreslår kommunfullmäktige att anta 
mobiltelefonpolicy enligt upprättat förslag.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab 
2010-03-08. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta mobiltelefon-
policy för Salems kommun, enligt upprättat förslag. 
___ 
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Revidering av mål 3 för kommunstyrelsens centrala förvaltning REVIDERING AV MÅL 3
  
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrunden till föreslagen ändring är genomförd revidering av 
kommunens IT-policy inkl bilagor samt kommunens servicepolicy. 
 
Den nya målformuleringen innebär en ökad ambitionsnivå jämfört med 
tidigare. Vidare är målet högt satt jämfört med andra kommuner, vilket 
innebär att en utbildningsinsats för kommunens tjänstemän kommer att 
vara nödvändigt för att uppnå önskad servicenivå i målet. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab 2010-01-
19. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen reviderar mål 3 för kommunstyrelsens centrala för-
valtning i Målis enligt följande: 
 
Nuvarande lydelse: 
Telefonsamtal besvaras 
Minst 85 procent av alla samtal till kommunen ska få svar eller från-
varobesked. Mäts vartannat år. 
 
Ny lydelse: 
Telefonsamtal och e-post besvaras 
Telefonsamtal och e-post besvaras så snabbt som möjligt med god 
information. Mäts varje år med följande fem indikatorer: 
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Indikatorer 
 
1. Minst 90 % av alla telefonsamtal skall få svar, frånvarobesked 

eller bli uppringda samma dygn.  
 
2. Minst 85 % av telefonsvaren skall bedömas som god information. 
 
3. Minst 90 % av e-posten skall besvaras inom tre dygn med ett 

kvalitativt svar. 
 
4. Minst 85 % av svaren på e-post skall bedömas som god 

information. 
 
5. Minst 90 % av e-posten skall få bekräftelse om mottagen e-post 

samma dygn. 
___  
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Revidering av servicepolicy för Salems kommun SERVICEPOLICY 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens servicepolicy talar om hur anställda ska bemöta kommun-
invånarna och leverera de tjänster som efterfrågas. Bemötandet är en 
viktig del av den kvalitet som Salemsborna upplever. Bemötandet ska 
alltid vara professionellt och präglas av objektivitet, saklighet, kunnighet 
och respekt. 
 
Eftersom Salems kommun är en organisation har de som arbetar i 
organisationen ett gemensamt ansvar för att alla tjänster är av hög 
kvalitet. I kommunens servicepolicy hanteras frågor om bemötande, 
tillgänglighet och hantering av synpunkter eller klagomål. 
  
I förslag till ”Mobiltelefonpolicy” som ligger för antagande till 
kommunfullmäktige föreslås att vidarekoppling till mobiltelefon från 
fast telefon ska vara möjligt. Detta förslag medför att kommunens 
servicepolicy bör förtydligas på denna punkt.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-03-02. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta kommunstyrelsens 
stabs förslag till revidering av ”Servicepolicy för Salems kommun”. 
___  
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Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena TAXA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämndens nu gällande taxa för livsmedelskontroll an-
togs av kommunfullmäktige 2009-02-26 § 6. Under 2009 och ingången 
av 2010 kommer ändringar i livsmedelslagstiftningen ske som påverkar 
den antagna taxan. På grund att detta har nytt förslag till taxa tagits fram. 
 
Genom förenklingar som Livsmedelsverket nu genomför med att ta bort 
kravet på ansökan om godkännande enligt 4-5 § Livsmedelsverkets 
föreskrift LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien (genom LIVSFS 
2009:5), räknar verket med att kostnaderna ska minska. Denna 
förändring träder i kraft den 1 december 2009 och innebär att från och 
med detta datum kommer endast de verksamheter som omfattas av EG-
förordningen 853/2004 (animalieanläggningar) att behöva godkännande.
 
Med anledning av denna ändring har man även varit tvungen att göra 
ändringar i 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel. Ändringen innebär att den årliga avgiften ska tas 
ut för registrerade anläggningar redan första verksamhetsåret, istället för 
som det är nu året efter verksamheten startade. Denna ändring träder i 
kraft den 1 januari 2010. Förändringen i kostnaderna är inte särskilt 
märkbar eftersom godkännandeavgiften och årliga tillsynsavgiften tas 
fram på samma sätt och är lika stora. Det som tillkommer är en timavgift 
för registreringsbeslutet. Utan denna ändring i avgiftsförordningen 
skulle kontrollmyndigheten sakna finansiering av det första årets 
normala kontroll av nya verksamheter. 
 
Bygg- och miljönämnden har 2009-10-20 § 84 beslutat att anta ”Bygg- 
och miljönämndens taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och 
foderområdena” och att bibehålla timtaxan på 800 kr, vid tillämpningen 
av taxan vid uttag av avgifter enligt taxan samt hemställa detsamma i 
kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ”Taxa 
för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i Salems kommun”, och 
att bibehålla timtaxan på 800 kr vid tillämpning av taxan och vid uttag 
av avgifter enligt taxan. 
___  
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Mål och resultatstyrning, balanserad styrning MÅL OCH RESULTAT-
STYRNING 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunens nuvarande målstyrningssystem MÅLIS utarbetades 2004 
och sattes i drift 2005. Framtagandet av MÅLIS resulterade i en stor 
förbättring av kommunens tidigare målstyrning. Idag har MÅLIS 
förändrats såväl till sin utformning (antal mål) som i 
målskrivningar/indikatorer sedan införandet. Arbetet med MÅLIS har 
lagt en mycket god grund och förståelse för arbete med målstyrning i 
kommunen. Organisationen har blivit mogen för att ta nästa steg och 
fullt ut införa balanserad styrning i en mer utvecklad form. 
 
Det övergripande syftet med ett nytt mål- och resultatstyrningssystem är 
att leverera ännu bättre resultat till medborgare och brukare. En 
sammanhängande styrning som håller ihop kommunen och där alla 
arbetar åt samma håll i alla processer är nödvändig. Kommunens mål 
ska genomsyra hela organisationen och systemet ska vara känt och 
accepterat i alla delar.  
 
Kommunledningsgruppen har tillsatt en projektgrupp som ska arbeta 
med frågan om en sammanhållen styrning genom att ta fram strukturer 
och verktyg samt förankra och utbilda inom styrsystemet. 
Projektgruppen har till uppgift att arbeta med flera olika perspektiv 
såsom styrsystem, ledarskap, medarbetarskap, styrdokument, IT-stöd, 
budget/bokslutsprocessen mm. Utgångspunkten är att alla processer ska 
hänga ihop och fungera som stödprocesser till varandra.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-03-02. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utveckla mål- och resultat-

styrningssystemet för samtliga kommunens verksamhetsområden. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att det nya mål- och resultat-

styrningssystemet ska vara uppbyggt kring balanserad styrning 
anpassad för kommunal verksamhet. 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att mål- och resultatstyrningssystemet 

ska stödjas av lämpliga IT-verktyg som ger hög datakvalitet, 
möjliggör täta uppföljningar samt förenklar för förtroendevalda, 
chefer och medarbetare i organisationen att göra goda 
uppföljningar och analyser samt styra mot uppsatta mål. 

 
4. Kommunstyrelsen beslutar att mål- och resultatstyrningssystemet 

ska vara anpassat för webben för en tydlig redovisning av 
kommunens måluppfyllelse till medborgarna 

 
5. Kommunstyrelsen beslutar att det nya mål- och resultatstyrnings-

systemet ska implementeras under 2011. 
___  
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Internkontrollplan för MSB 2010, revidering INTERNKONTROLL-
PLAN 

Ärendebeskrivning 
 
Varje nämnd skall årligen anta en internkontrollplan för sin uppföljning 
av verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. 
 
Kontrollområdena är framtagna efter genomförd riskanalys där 
sannolikheten att det finns brister inom ett verksamhetsområde vägs 
samman med konsekvensen av att en brist uppstår. 
 
Kontrollområdena är framtagna med hänsyn till följande punkter: 
 

• Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
• Att det finns en tillförlitlig ekonomisk rapportering och infor-

mation om verksamheten 
• Att verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och 

instruktioner 
 
Internkontrollplan för MSB 2010 har tidigare antagits av KS. På grund 
av en sammanblandning av dokument blev fel internkontrollplan 
ärendeförd.   
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för MSB 2010 i enlighet med 
tjänsteskrivelse 2010-03-03. 
___ 
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Attestförteckning för kommunstyrelsens stab samt miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen 2010, revidering 

ATTESTFÖRTECKNING 

  
Ärendebeskrivning 
 
 Kommunstyrelsen beslutar om attesträtt inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde. 
 
Attestförteckningen för kommunstyrelsens stab behöver revideras, då 
två attestanter går på föräldraledighet. Revidering av attestförteckning 
föreslås enligt bifogad sammanställning.  
 
Även miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens attestförteckning 
behöver revideras på grund av personalförändringar. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-03-05. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen utser attestanter för kommunstyrelsens stab samt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med tjänste-
skrivelse 2010-03-05. 
___  
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Fixarservice för personer med funktionsnedsättning FIXARSERVICE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen erbjuder "fixarservice" för att förebygga olyckor och 
skador hos äldre. Den som är över 75 år eller har hemtjänst/bor i 
särskilt boende kan bl. a. få hjälp med att sätta upp gardiner, taklampor 
och tavlor. Från 2008 har åldersgränsen sänkts till 70 år.  
 
Under år 2008 utfördes 40 uppdrag till 30 personer. Handikapprådet har 
fått förfrågan från personer med funktionsnedsättning som anser sig ha 
minst lika stort behov av fixarservice som pensionärer som är 70 år 
eller äldre. Den 1 oktober 2009 var det totalt 105 personer som beviljats 
hemtjänst. Av dessa var det 66 personer som var 70 år eller yngre (63 
%). I dag får personer med funktionsnedsättning inom LSS och 
personer inom socialpsykiatrin hjälp med dessa uppgifter av 
verksamheternas personal och har således inte behov av denna service. 

2008 kostade fixarservice för personer 70 år och äldre ca 15 tkr vilket 
utfördes av serviceavdelningen på lediga stunder och för 2009 var det 
några färre som nyttjade denna service.  

Socialnämnden har 2010-02-15 § 10 beslutat att föreslå kommun-
styrelsen besluta att utvidga målgruppen för fixarservice. 
Socialförvaltningen har kompletterat ärendet i tjänsteskrivelse  
2010-03-08. Socialförvaltningen och serviceavdelningen föreslår att 
personer med funktionsnedsättning i åldern 69 år eller yngre med 
hemtjänst får rätt till fixarservice under år 2010. Fixarservicen kommer 
att utförs av serviceavdelningen på lediga stunder. Efter försöksperioden 
utvärderas den utökade fixarservicen av socialförvaltningen. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2010 utvidga målgruppen 

så att även personer med funktionsnedsättning som är 69 år eller 
yngre med hemtjänst får rätt att använda sig av kommunens 
fixarservice. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att det efter försöksperioden görs en 

utvärdering av den utökade verksamheten och vilka extra kost-
nader det medfört för serviceavdelningen. 

___ 
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Flerbostadshus i korsningen Säbytorgsvägen/Salemsvägen FLERBOSTADSHUS 
 
ÄRENDET UTGÅR. 
___ 
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Tennishallen TENNISHALLEN 
 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras från kl 19.20 till 19.40. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Rönninge Tennisklubb har hemställt om utökat borgensåtagande hos 
kommunen. Det är önskvärt att ett ärende om borgensåtagande kan 
behandlas av kommunfullmäktige 2010-04-22. Kommunledningen för i 
dagsläget diskussioner med Rönninge Tennisklubb, och ett färdigt 
beslutsförslag är ännu inte framtaget. Av denna anledning krävs ett extra 
sammanträde med kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ett extra kommunstyrelsesammanträde 
äger rum 2010-04-12, kl 19.00. 
___ 
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Uttalande om Södertörnssamarbetet SÖDERTÖRNS- 
SAMARBETET 

Ärendebeskrivning 
 
Salems kommun ska vara en aktiv deltagare i att utveckla 
Södertörnssamarbetet för att nå förbättringar för kommunen och för 
Södertörn. Södertörnssamarbetet bedrivs genom att olika typer av 
samarbetslösningar presenteras för de ingående kommunerna. Antalet 
ingående kommuner i de olika samarbetsprojekten varierar, det är 
valfritt för respektive kommun att delta eller avstå.  
 
Salems kommun gynnas av att Södertörnskommunerna förstärker sitt 
inflytande och talar med en röst i viktiga strukturfrågor, exempelvis i 
remissvar för infrastruktur i vägar och spår eller andra utredningar.  
 
Genom en process med ett flertal diskussioner har kommunstyrelsens 
arbetsutskott uppnått enighet kring bifogat förslag. Avsikten är att 
kommunstyrelsen ska ställa sig bakom ett uttalande som ger 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören utökat och mer 
preciserat mandat i styrgruppen för Södertörnssamarbetet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogat uttalande.  
___ 
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Samarbetsavtal om Södertörns samarbetskommitté SAMARBETSAVTAL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Södertörnskommunerna samarbetar sedan lång tid om en mängd frågor, 
i olika konstellationer och i olika former. Formerna varierar från tydligt 
reglerade aktiebolag och kommunalförbund, via avtalsbaserade lös-
ningar till vardagligt, gemensamt agerande och lösligt sammansatta 
nätverk. 
 
Ledningen av Södertörnsamarbetet utövas på olika sätt. På kommun-
ledningsnivå har ledningen av Södertörnssamarbetet sedan mitten av 
1990-talet skett genom regelbundna möten mellan kommunstyrelse-
ordförandena. På motsvarande sätt har kommundirektö-
rerna/kommuncheferna träffats, dels för att förbereda ordförandemötena 
och dels för att hantera gemensamma frågor som avser förvalt-
ningsorganisationerna.  
 
Kommunledningarnas gemensamma bedömning är att Söder-
törnssamarbetet behöver utvecklas ytterligare. Det gäller allt arbete med 
att hävda Södertörns intressen som en betydelsefull del av 
Stockholmsregionen. Pågående revidering av det regionala 
utvecklingsprogrammet för Södertörn (SUP) kommer att leda till att ett 
antal viktiga frågor pekas ut och att arbetet med dem behöver 
intensifieras. Utvecklingen gäller också kommunernas egna 
verksamhetsfrågor. Några exempel är verksamhetsutveckling med IT-
stöd, IT-drift, lönefunktioner, upphandlingsfrågor.  
 
Kommunledningarnas bedömning är att även funktionerna för styrning 
och ledning behöver utvecklas och förstärkas. Bedömningen har 
utmynnat i ett förslag till avtal om att bilda Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-03-15. Kommunstyrelsens stab föreslår att framtaget förslag till 
samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté god-
känns. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifogat 

förslag till samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbets-
kommitté godkänns. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kostnaden enligt avtalets § 8 ska finansieras inom kommun-
styrelsens driftbudget. 

___ 
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Slutredovisning av exploateringsområdet Uttringe Hage UTTRINGE HAGE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Exploateringen av området Uttringe Hage startade år 2001 och var i 
princip färdigbyggt till år 2004. Faktorer som har påverkat total-
kostnaden är bortforslandet av orena massor, vilket kostnad är bokförd 
till 1 025 tkr. Kostnaden för marklösen och lantmäterikostnader har 
blivit dyrare än ramen eftersom tvångsreglering har tillämpats. 
 
Gatukostnadsersättningen överklagades i domstol. Domen fastställde 
Salems kommuns principer för beräkning av gatukostnadsersättningen. I 
slutredovisningen har hänsyn tagits till ännu ej debiterade VA-anslut-
ningsavgifter och gatukostnadsersättningar på 1 909 tkr. 
 
Bifogat presentationsmateriel läses så att förstasidan innehåller bokfört 
utfall till och med år 2009 samt förväntade intäkter bestående av 
beviljade anstånd med gatukostnadsersättningar och ännu ej debiterade 
VA-anslutningsavgifter. Totala intäkter och kostnader jämförs sedan 
med den uppräknade totalramen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen 2010-02-18. Kommunstyrelsens tekniska utskott har
behandlat ärendet 2010-03-08. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner framlagt förslag till slutredovisning av 
exploateringsområde Uttringe Hage utvisande ett underskott inom gatu-
verksamheten med 1 941 tkr mot uppräknad totalram. VA-exploa-
teringen uppvisar ett överskott av 1 065 tkr. 
___ 
 

 

 
 
 
 


