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Utses att justera Lillemor Gladh (s) 
 
Justeringens plats 
och tid 
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 Anki Blademo  
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§ 101 
 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGS- 
ÄRENDEN 

Till protokollet noteras att följande skrivelser inkommit: 
 
Protokoll från förbundsmöte för KSL 2007-04-16 

 

 
Integrationsverkets prognosbrev, maj 2007 - Regeringen utlovar extra 
pengar för mottagande av flyktingar 

 

 
minnesanteckningar från Handikapprådet 2007-05-29 

 

 
minnesanteckningar från Pensionärsrådet 2007-05-29 

 

 
Protokoll från bolagsstämma för SYVAB 2007-06-08 

 

 
Årsredovisning 2006 för SRV återvinning 
 

 

Rapporten Nationella miljömål en lokal utmaning  
 
Förbundet erbjuder stöd i processen med att genomföra förslagen från 
Ansvarskommittén 
 

 

KSL 2007-06-26 ”Rekommendation till länets kommuner att byta 
referenssystem till SWEREF 99 och RH 2000” 

 

 
Regeringskansliet 2007-06-28 ”Ansökan om tillämpning av artikel 30 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av 
förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transport och 
posttjänster” 
 

 

Länsstyrelsen, 2007-06-26 ”Saldo 2007 - uppföljning av miljömål i 
Stockholms län” 
 

 

Integrationsverket ”Tack för gott samarbete - samt förändringar i ersätt-
ningsförordningen 1990:927” 
 

 

Skolverkets allmänna råd 2007 ”Kvalitet i fritidshem” 
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KK-stiftelsen, 2007-06-26 ”Framtidens pensionärer rockar på hemmet” - 
Äldrelivsbranschen - en framtidsbransch 
 

 

SKL, 2007-07-05, ”Mast på rätt plats” Bygglovsprövning och land-
skapsbild vid uppförande av master 
 

 

SKL, 2007-07-23 ”Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 
2006” 
 

 

Vägverket, 2007-07-24, ”Slutrapport - pilotprojekt kommunal rese-
revision” 
 

 

Försvarsmakten, 2007-08-23, ”Redovisning med utgångspunkt från hän-
synsreglerna i 2 kap, § 2 och 3 - Miljöbalken av planerade verksam-
hetstider med AK4 på den ombyggda korthållsbanan” 
  

 

Kommunförbundet Skåne, 2007-08-28 ”Regionalisering i Sverige”  
 

AB Storstockholms lokaltrafik ”Årsberättelse 2006”  
 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 
 

 

07:16 Preliminär kostnadsutjämning 2008 
 

 

07:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställnings-
villkor m m med OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet 

 

 
07:20 

 
Kommunala föreskrifter om avfallshantering 
 

 

07:21 Nytt ramavtal mellan Lantmäteriverket och Sveriges 
kommuner och landsting 
 

 

07:22 Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen 
 

 

07:23 Jobb- och utvecklingsgaranti 
 

 

07:24 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2007-2008  
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07:25 Komplettering av HÖK 07 med Svenska kommunalarbetare-
förbundet och HÖK 07 med OFRs förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet 
 

 

07:26 Deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, 
Lärarlyftet 
 

 

07:28 Ny bidragsbrottslag 
 

 

07:29 Sotningsindex 2007  
 

 

07:30 Överenskommelse om ändringar i bestämmelser för arbetsta-
gare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA - med Svenska 
kommunalarbetarförbundet 
 

 

07:31 Ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring - arbetsgiva-
rens rehabiliteringsskyldighet samt upphävande av förordning 
om rehabiliteringsutredning enligt 22 kap lagen om allmän 
försäkring 

 

 
07:32 

 
Ny lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård 
eller boende som tar emot barn 
 

 

07:33 Ändringar i lagen om anställningsskydd och semesterlagen - ny 
lagtext 
 

 

07:34 Instegsjobb för personer som nyligen invandrar till Sverige 
 

 

07:38 Ny lag om allmänna vattentjänster  
___   
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Anmälan av delegationsbeslut ANMÄLAN AV 
DELEGATIONSBESLUT 

Personalärenden 
 
Eva Sandgren 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 4-5/2007  
Anställn utredare, skolavtal 
 

 

Barbro Roman Ihlar 
Barn- och utbildningskontoret 
Nr 2/2007 
Anställn psykolog 
 

 

Johan von Gerber 
Rönninge gymnasium 
Nr 47-76/2007  
Visstidsanställn, timanställn 
 

 

Kerstin Petzelius 
Nytorpsskolan 
Nr 1-34/2007  
anställn, vik lärare, fritidsledare 
 

 

Lena Helstad 
Skogsängs förskoleområde 
Nr 32-62/2007  
vik barnskötare 

 

 
Mette Holmen  
Säby förskoleområde 
nr 10-12/2007  
vik socialped, barnskötare 

 

 
Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 9-22/2007  
Vik 
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Rolf Johanson 
Kultur- och fritidsenheten 
Nr 29/2007  
Visstidsanställn  
 

 

Karin Broström 
Rönninge skola 
Nr 484-486, 497, 503, 516-517, 574 
578-579, 583-584, 590, 594-595 
Visstidsanställn, tillsvidareanställn 
Barnskötare, lärare 

 

 
Kerstin Swärdhammar 
Hemtjänsten 
Nr 1-35/2007  
Tillsvidareanställn, Visstidsanställn 
 

 

Elisabeth Szorath 
Säbyhemmet 
Nr 844-877/2007  
Timvikariat, tillsvidareanställn 

 

 
Mattias Hillbom 
Fritidsgården Huset 
Nr 25-28, 30-39/2007  
Visstidsanställn, tillsvidareanställn 

 

 
Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr 12-29/2007  
Vik, anställn lärare 

 

  
Kerstin Fridén 
Personalkontoret 
Nr 1-2/2007  
Timanställn, anställn lönechef 
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Parkeringstillstånd 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 862-880/2007 
 

 

Förköpsärenden 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 13-22/2007  
Uttringe 1:1038, Rönninge 1:167, Uttringe 1:732, 
Rönninge 1:311, Rakered 3, Uttringe 1:1028 
Salem 5:7 och 5:8, Rönninge 1:129, 1:130, 1:251 
Uttringe 1:406, Uttringe 1:364, Årstiden 1 
 

 

Fastighetsreglering, avtal m m 
Börje Larsson 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 20-25/2007  
Björkstranden 14 m fl, Adolfsberg 6, Backebo 25, 
Adolfsberg 2, Salem 4:1 
 

 

Lennart Kalderén 
Kommunstyrelsens ordförande 
Nr 3-5/2007  
Tjänstgörande för kommundirektören 
Hyreskontrakt - Rosenlundsskolan 
Regelförändring för båtplats 
___  
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Attitydundersökning 2007  ATTITYD-
UNDERSÖKNING 

Muntlig föredragning av controller Karin Skilje. 
___  
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Delårsbokslut per 2007-07-31 och prognos 2007-12-31 DELÅRSBOKSLUT 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunala redovisningslagen (KRL) 9 kap.1§ anges krav på att 
kommunerna minst en gång under räkenskapsåret skall upprätta en 
särskild redovisning - delårsrapport - för verksamheten. Rapporten skall 
omfatta en period av minst sex och högst åtta månader av 
räkenskapsåret. 
 
Delårsrapporten är ett viktigt instrument för styrning och uppföljning. 
Den skall ge en översiktlig redogörelse för utveckling av kommunens 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Den 
skall också ge upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för 
bedömningen av kommunens resultat och ställning. 
 
Kommunallagen kräver också att kommunen även i delårsrapporten 
följer upp verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Resultatet för räkenskapsåret förväntas bli –0,1 mnkr d.v.s. -12,0 mnkr 
lägre än budget och -19,6 mnkr lägre än föregående år. Orsaken till 
budgetavvikelsen är främst att nettokostnaderna ökar snabbare än 
skatter/bidrag, beroende på fler barn än väntat inom barn- och 
utbildningsverksamheten. Socialnämnden har ett beräknat underskott på 
- 4,4 mnkr och för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas 
underskottet bli -2,9 mnkr. 
 
För att till viss del begränsa underskottet föreslås att kommunstyrelsens 
arbetsutskott vakansprövar alla tjänster inom administration och 
anställningar inom kommunalhuset.  
 
I delårsbokslutet per 2007-07-31 redovisas ett resultat på -93 tkr. 
Ekonomichefen meddelar vid sammanträdet att resultatet dock kommer 
att förbättras med +4 977 tkr då prognoserna för skatteintäkter och 
personalprognos förändrats. Resultatet för år 2007 beräknas då bli +4,9 
mnkr. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
1 Kommunstyrelsen noterar till protokollet att den tagit del av 

delårsrapporten. 
 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

upprättade delårsrapporten. 
 
3 Kommunstyrelsen beslutar att återbesättningar vid vakanser inom 

administration och anställningar inom kommunalhuset skall prövas 
av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 

 

 
Yrkanden 
Lennart Kalderén (m): 
Ordföranden yrkar bifall till punkten 1 och 2 i ordförandeförslaget med 
ändring av punkt 3 som i stället ska ha följande lydelse: 
”Kommunstyrelsen beslutar att återbesättningar vid vakanser skall 
prövas av KSAU med undantag för: 
- personal i skolor och förskolor 
- personal inom äldreboende och hemtjänst 
- personal inom LSS:s fältverksamhet” 

 

  
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen noterar till protokollet att den tagit del av 

delårsrapporten. 
 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

upprättade delårsrapporten 
 
3 Kommunstyrelsen beslutar att återbesättningar vid vakanser skall 

prövas av KSAU. 
 Undantag: 
 - personal i skolor och förskolor 
 - personal inom äldreboenden och hemtjänst 
 - personal inom LSS:s fältverksamhet 
___  
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Beslut om energibesparings- och fastighetsutvecklingsprojekt i Salems 
kommun 

ENERGISPARPROJEKT 

  
Ärendebeskrivning 
 
Under sommaren 2006 genomförde miljö- och samhällsbyggnads-
kontoret, fastighetsenheten, en förstudie i syfte att identifiera möjlig 
kostnadsminskning främst gällande energikostnader för kommunens 
fastigheter.  
Förstudien visade att det fanns möjligheter att minska kostnaderna med 
ca 1,5-1,8 mnkr/år på värmekostnaden. Då förstudien indikerade en 
tydlig potential upphandlades en totalentreprenör, TAC, som genomfört 
analysen av kommunens samtliga fastigheter.  
 
Under analysen har ytterligare behov och krav uppkommit. Dessa var 
inledningsvis besparingskrav som sedan utvecklats till myndighets-, 
verksamhets- och miljökrav.  
Kraven gör att detta projekt utvecklats från enbart ett 
energibesparingsprojekt till energi- och fastighetsutvecklingsprojekt.  
 
Två alternativ, fullskaligt och reducerat, har arbetats fram. Det 
fullskaliga alternativet omfattar 65 mnkr och ca 70 000 kvm, det 
reducerade alternativet 55 mnkr och ca 65 000 kvm. Det fullskaliga 
alternativet föreslås genomföras med start i september 2007.  
 
För detta projekt finns möjligheter att söka statliga energieffek-
tiviseringsbidrag som minskar kommunens kostnader. I projektkalkylen 
har ett bidrag på 25 % använts vilket motsvarar 16 mnkr. En 
förutsättning för projektet är att statliga bidrag beviljas.  
 
Det fullskaliga alternativet motsvarar ett upplåningsbehov på ca 3200 
kr/invånare. Då projektet kan betraktas som självfinansierande föreslås 
att investeringen för projektet går utanför det övergripande målet om en 
låneskuld på 20 000 kr per invånare. 
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Då projektet villkoras av att statliga bidrag beviljas och ska vara 
genomfört till den sista december 2008 behöver ingångsättningstillstånd 
beviljas av kommunstyrelsen redan under början av september.  
Projektstart i dess fulla omfattning beräknas ske omgående efter 
kommunfullmäktiges beslut i september.  
 
Tekniska utskottet har beslutat (2007-09-03) att godkänna 
förvaltningens beslutspunkter enligt upprättad tjänsteskrivelse.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att genomföra projektet i 

det fullskaliga alternativet om 65 mnkr under förutsättning att 
statsbidrag om 25 % beviljas.   

 
2.  Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna avtalen 

”Entreprenad” och ”Garanti- och projektuppföljning”. 
 
3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna att 

investeringen för projektet går utanför det övergripande målet om 
en låneskuld på maximalt 20 000 kr per invånare.  

 
4. Kommunstyrelsen beslutar för egen del godkänna att beställningar 

görs inom projektet för maximalt 23 mnkr utan att kommun-
fullmäktiges beslut behöver inväntas. 

___ 
 
Omedelbar justering: 
 
 
………………………….…………   ………………………………….. 
Lennart Kalderén   
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Remissvar Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar samhällsorgani-
sation med utvecklingskraft” 

SVAR PÅ REMISS 

  
Ärendebeskrivning 
 
Ansvarskommittén överlämnade sitt slutbetänkande den 27 februari 
2007. Kommittén har i bred enighet redovisat ett betänkande som 
tydliggör de problem och begränsningar som dagens samhälls-
organisation utgör. Den föreslår en rad reformer för att förbättra 
styrningen, tydliggöra rollfördelningen och ge förutsättningar för bättre 
samspel mellan olika samhällsnivåer och aktörer. 
 
Betänkandet har sänts ut på bred remiss för att få till stånd en öppen och 
omfattande diskussion om kommitténs förslag.  
 
Den kommunala självstyrelsen är en viktig och bärande del av det 
svenska samhällssystemet. Kommunerna på Södertörn värnar om det 
kommunala självstyret och delar uppfattningen att det är av största vikt 
att det kommunala självstyret tydliggörs. 
 
Det finns anledning att förändra den regionala organisationen. Kontak-
terna mellan kommuner blir allt intensivare och arbetsmarknaden 
vidgas. I denna nya miljö finns det anledning att skapa ett förnyat 
regional organ som kan ge förutsättningar för tillväxt, samordning och 
regional utveckling.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ansluter sig till Södertörns gemensamma yttran-

de och i övrigt till Kommunalförbundet i Stockholms läns utkast 
till remissvar.  

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att 

slutgiltigt utforma remissvaret.  
___  
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Kartläggning och värdering av löneskillnader avseende likvärdigt arbete KARTLÄGGNING/ 
VÄRDERING 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt jämställdhetslagen 10 - 12 § framgår arbetsgivarens skyldigheter 
för att åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställnings- villkor mellan kvinnor och män. 
 
Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda 
löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 
10 §. 
 
Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller 
inte arbetsgivare som vid senaste kalenderårsskifte sysselsatte färre än 
tio arbetstagare.  
 
SKL har utarbetat ett strategiskt lönepolitiskt verktyg 
”LÖNELÄNKEN” som personalkontoret abonnerar på. Lönelänken har 
ett avsnitt som specifikt rör jämställdhetsperspektivet kopplat till 
löneavtalens krav och jämställdhetslagen. Avsnittet består av 
tolkningsstöd och tabeller som underlättar analys och tillämpning av 
jämställdhetslagen. 
 
Ordföranden har i skrivelse kommenterat ärendet om kartläggning och 
värdering avseende likvärdigt arbete. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till personalkontoret att genomföra det 
analysarbete som erfordras i enlighet med personalkontorets tjänste-
skrivelse. 
___  
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Revisionsskrivelse ”Intern kontroll inom olika kostnadsslag” REVISIONSSKRIVELSE 
 
Ärendebeskrivning 
 
I en revisionsskrivelse från augusti 2005 pekar revisorerna på att 
skatteverket blivit hårdare i sin hållning till att använda 
tjänstemobiltelefoner privat. De skriver att ”för att inte personalen ska 
riskera att bli förmånsbeskattade för mobiltelefoner bör samtliga anmäla 
mobilen för privatprefix”.  
 
I Salems kommun ska medarbetare som använder sin tjänstemobil privat 
slå av och på  telefonen för att sedan slå in ett prefix före telefonnumret 
för att privatsamtalen ska registreras och debiteras medarbetaren privat 
på faktura till hemadressen.   
 
Ekonomikontoret har uppmanat cheferna i kommunen att se till att 
medarbetare med tjänstemobil ansluter sig till systemet och också fått 
information om hur det går till.  
 
Mobiltelefonpolicyn i Salems kommun föreslås också ändras i enlighet 
med detta. 
 
Huvudansvaret för att systemet används på rätt sätt har respektive chef. 
Med dessa åtgärder bedömer ekonomikontoret att systemet ska fungera 
tillfredsställande. 
 
Ekonomikontoret kommer att följa upp hur många ytterligare 
mobiltelefoner som ansluts till systemet med privat prefix. 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen revidering av kommunens 
mobiltelefonpolicy med anledning av att det nya teleavtalet medger 
privata prefix på tjänstemobiltelefonerna. 
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Yrkanden 
 
Ankie Bosander (c): 
 
Ordet ”kan” i Förslag till ny lydelse i mobiltelfonpolicy för Salems 
kommun byts ut mot ordet ”skall”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag samt 
Ankie Bosanders ändringsyrkande. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner, med Ankie Bosanders ändringsyrkande, 
föreslagen revidering av kommunens mobiltelefonpolicy, med anledning 
av att det nya teleavtalet medger privata prefix på tjänstemobil-
telefonerna. 
___  
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Delegation att fastställa internbudget (Revidering av reglemente) DELEGATIONSÄRENDE
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 januari 2007 
fick förvaltningen i uppdrag att se över gällande reglemente i syfte att 
delegera uppgiften att fastställa internbudgeten från berörda nämnder till 
lämpliga delegater.  
 
Förvaltningen föreslår att ordet internbudget ändras till detaljbudget 
samt att delegeringsordningen ändras så att respektive 
förvaltningschefen ansvarar för att fastställa detaljbudgeten.    
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen reviderar reglementet för budgetansvar och 
internkontroll i enlighet med ekonomikontorets förslag. 
___  
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Begäran om delegation från kommunstyrelsen till bygg- och miljönämn-
den av kommunala remisser som rör bygg- och miljönämndens verk-
samhetsområde 

BEGÄRAN OM 
DELEGATION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2007-04-17 att hos kommun-
styrelsen begära att beslutanderätten för inkommande kommunala 
remisser som är riktade mot bygg- och miljönämndens verksam-
hetsområde ska delegeras från kommunstyrelsen till bygg- och 
miljönämnden. 
 
Kommunens nämnder, liksom kommunstyrelsen, har ett reglemente som 
reglerar nämndens ansvars- och verksamhetsområde. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 
 
Vilken styrelsen eller nämnd som ska besvara remissen grundar sig på 
resp. styrelsen eller nämnds ansvarsområde. Vissa av remisserna är 
adresserade direkt till berörda nämnder och besvaras direkt av respektive 
nämnd. När kommunstyrelsen ska besvara remisser om t.ex. 
övergripande planering så försöker kommunstyrelsens stab att inhämta 
synpunkter och svar från berörd nämnd. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår bygg- och miljönämndens begäran om 
överföring av delegation gällanden kommunala remisser från 
kommunstyrelsen till bygg- och miljönämnden. 
___  
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Rekommendation att anta överenskommelse mellan Stockholms läns 
landsting och KSL avseende rutiner för samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i slutenvård m m 

REKOMMENDATION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar kommunerna i länet 
att godkänna överenskommelsen mellan Stockholms läns landsting och 
KSL ang. rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i 
slutenvård samt godkänna en överenskommelse ang. medicinsk fotvård 
och logopedinsatser inom kommunala äldreboenden. 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) ska landstingen 
och kommunerna utarbeta rutiner för samverkan vid in- och 
utskrivningar av patienter i slutenvård. 
 
Lagstiftningen är oklar när det gäller ansvar för logopedinsatser och 
medicinsk fotvård i särskilda boenden. Det finns nu ett förslag till 
överenskommelse om att kommunerna tar kostnadsansvaret för 
medicinsk fotvård och att landstinget tar kostnadsansvar för 
logopedinsatser i särskilt boende från den 1 juli 2007.  
 
Socialnämnden behandlar ärendet 2007-09-03. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen med Stockholms 

läns landsting om rutiner för samverkan mellan landstinget och 
kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård. 

 
2. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen med Stockholms 

läns landsting där kommunerna svarar för den medicinska 
fotvården i särskilda boenden för äldre medan landstinget tar på sig 
ansvaret för logopedinsatser i särskilda boende för äldre. 

___  
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Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn REGIONALT UTVECK- 
LINGSPROGRAM 

Ärendebeskrivning 
 
De åtta Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, 
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö samarbetar kring 
en rad frågor.  
 
Under det senaste året har ett intensivt arbete bedrivits kring ett antal 
avgörande frågor för Södertörnsregionen för att ta fram en gemensam 
utvecklingsplan för Södertörnskommunerna.    
 
Tre temaseminarier har hållits under hösten 2006 där ledande politiska 
företrädare och ledande, ansvariga tjänstemän har deltagit. 
Infrastrukturen diskuterades den 5 november,  Näringsliv och högskola 
den15 november och Olikhet och mångfald den 30 november. 
 
Det har alltså funnits flera tillfällen att påverka förslaget till Södertörns 
utvecklingsprogram och mot denna bakgrund föreslås att 
kommunstyrelsen ställer sig positiv till samrådsförslaget Södertörns 
utvecklingsprogram. 
 
Ordföranden har i särskild skrivelse kommenterat förslag till regionalt 
utvecklingsprogram för Södertörn. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till samrådsförslaget Södertörns 
utvecklingsplan. 
___  
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Redogörelse för utvecklingen av Södertörnssamverkan inom miljötillsyn 
och upphandling 

SÖDERTÖRNS- 
SAMVERKAN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Botkyrka, Huddinge, Södertälje och Nykvarn har samtliga sagt nej till 
ett samarbete i kommunalförbund avseende miljötillsyn. Salem, 
Haninge, Nynäshamn och Tyresö tillstyrkte förslaget till ett samarbete.  
 
När det stod klart att något kommunalförbund inte skulle bildas mellan 
södertörnskommunerna inom miljötillsynen så har Haninge, Nynäshamn 
och Tyresö arbetat vidare för att skapa ett kommunalförbund. 
 
När endast de tre kommuner som geografiskt ligger längst ifrån Salem 
ställde sig positiva till samarbete inom miljötillsyn har kommun-
ledningen tills vidare inte deltagit i förberedelsearbetet för detta 
kommunalförbund. Det är fullt möjligt att i ett senare skede begära 
inträde.   
 
Salem, Haninge, Nynäshamn och Tyresö tillstyrkte förslaget till ett 
samarbete gällande upphandling. Nykvarn, Södertälje och Botkyrka sa 
nej. Huddinge ställde sig positiv till en samordning av upp-
handlingsfunktionen men ville att formerna för detta skulle utredas 
ytterligare. 
 
Salem avvaktar med att ta ställning till vidare samarbete inom 
upphandling tills förslaget från ledningsgruppen för Södertörn har 
utretts.   
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redogörelsen av utvecklingen av Söder-
törnssamverkan inom miljötillsyn och upphandling. 
___  
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Rapportering enligt socialtjänsten beträffande verkställigheten inom 
äldre- och handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen 

RAPPORTERING 

  
Ärendebeskrivning 
 
 Kommunen har från den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Om 
kommunen inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd, som någon enligt 
beslut av kommunen är berättigad till, åläggs kommunen att betala en 
särskild avgift. 
 
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över hur många beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts tre månader från dagen för beslut.  
 
För perioden 2007-04-01—2007-06-30 finns tre beslut som ej är 
verkställda. Inga avbrott i verkställighet finns att rapportera. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
från socialnämnden.  
___ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


