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Plats och tid Måndag 30 mars 2009 kl 17.15-20.00 
 
Beslutande Se bifogad voteringslista 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Övriga deltagande       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Utses att justera Lars Morberg, S 
 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunstyrelsens stab 2009-04-06 kl 16.00 Paragrafer 39-53      

 
Underskrifter Sekreterare   
  Linda Karelid  
    
 Ordförande   
  Lennart Kalderén  
    
 Justerande   
  Lars Morberg  
    

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2009-03-30 
Datum för anslagets 
uppsättande 

2009-04-07 Datum för anslagets 
nedtagande 

2009-04-28 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens stab 

Underskrift 
 

 Anki Blademo  
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Anmälningsärenden ANMÄLNINGS-
ÄRENDEN 

Följande skrivelser har inkommit: 
 
Länsstyrelsen, 2009-02-25, Inspektion enligt 20§ förmynderskapsförord-
ningen hos Överförmyndarnämnden i Salems kommun 2009-01-28 
 

 

Vägverket, 2009-02-16, Kompletterande underlag inför regeringens 
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av ”Effektivare Nord- 
sydliga förbindelser i Stockholmsområdet” 

 

 
Sveriges kommuner och landsting ”Nationellt forum – dialog med till-
växt i fokus” 

 

  
SKL:s cirkulär: 
 

 

09:13 Traktamentsbelopp 2009 
 

 

09:14 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser 
 

 

09:16 Bestämmelser om nystartjobb med ändringar från och med  
1 mars 2009  
 

 

09:17 Överenskommelse om ändringar i TFA-KL samt de 
gemensamma försäkringsvillkoren för AGS-KL, TFA-KL och 
Avgiftsbefrielseföräskring för KAP-KL 
 

 

09:18 Sotningsindex 2009 
 

 

___   
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Anmälan av delegeringsbeslut DELEGERINGSBESLUT 
 
Personalärenden 
 
Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 1-6/2009  
timanställn, vik 
 
Ulrica Bodén 
Fritidsgårdsverksamheten 
Nr 16-17/2009  
Provanställn, timanställn 
 
Lena Helstad 
Nr 1-16/2009  
Vikariat, ändring av anställningsbeslut 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
Nr 4/2009  
Borgensteckning för SYVAB 
___  
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Årsredovisning för år 2008 samt måluppföljning ÅRSREDOVISNING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Till ärendet hör Ekonomisk redovisning del 1, samt uppföljning av mål i 
Salem, Målis, del 2. 
 
Årets resultat uppgår till +16,2 Mnkr inklusive VA och +17,6 Mnkr 
exklusive VA. Resultatet inklusive VA blev +4,5 Mnkr bättre än budget 
för år 2008.  Orsakerna till detta är att: 
 
• Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett positivt resultat jämfört 

med budget med +8,2 Mnkr varav exploateringsområden står för 
+3,9 Mnkr och socialförvaltningen för +2,6 Mnkr.  

• Skatter och bidrag har tillförts kommunen med 6,7 Mnkr mindre än 
vad som förutsattes i budget. 

• Finansnettot blev 3,0 Mnkr högre än budgeterat.  
 
Målet för ett balanserat resultat i bokslutet, minst 2 %, har uppnåtts år 
2008. 
 
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, 2009-03-18. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

av förvaltningen upprättade årsredovisningen för år 2008, del 1 
och 2. 
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2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

överföra över-/underskott i driftbudgeten till nedanstående 
verksamheter: 

  Tkr 
 Barn- och utbildningsnämnden, underskott -70 
 Socialnämnden (projekt Adrian) 56 
 Totalt underskott -14 
   
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

överföra medel från 2008 till 2009 års investeringsbudget till 
nedanstående verksamheter: 

  
 Kommunstyrelsens stab 276 
 Kommunstyrelsens anslag till förfogande 1 300 
 Ekonomikontoret (it-enheten, Soc Hus 01) 140  
 Personalkontoret 220 
 Serviceavdelningen 100 
 VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 1 845 
 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 46 673 
 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
 gatuinvesteringar exploateringsområden 2 673· 
 Kultur- och fritidsnämnden 269 
 Barn- och utbildningsnämnden 60 
 Socialnämnden 691 
 Totalt överskott 54 247 
 
 Investeringsutgifterna finansieras enligt fullmäktigebeslut  
 2007-11-22 § 64, genom beviljat lån till budget 2008 med 51,1 

Mnkr och till budget 2009 med 3,2 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 uppdrar till ungdomsledningsgruppen att till 

kommunstyrelsen återkomma med en avstämning och redogörelse 
för det drogförebyggande arbetet med avseende på det negativa 
resultatet i måluppföljningen för 2008. 

 
7. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att se över 

formerna för den interna kontrollen. 
___  
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Rekommendation att teckna avsiktsförklaring gällande kommunsam-
arbete inom Stockholms län angående Sfx 

AVSIKTSFÖRKLARING
KOMMUNSAMARBETE 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) önskar kommunens 
ställningstagande avseende ”Rekommendation att teckna 
avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms lämna 
angående Sfx”. För att tillvarata kunskap och yrkeserfarenhet hos dem 
som kommer till Sverige har länets kommuner byggt upp specialiserade 
utbildningar inom svenska för invandrare (sfi) och svenska som 
andraspråk (sas) kallad sfx, där x:et står för ett visst yrkesområde. Idag 
finns åtta olika yrkesspecifika inriktningar. Denna utbildningsform har 
visat sig ge ett snabbare inträde på arbetsmarknaden samtidigt som 
nivån på sfi-utbildningen kvalitativt höjts. 
 
Ärendet har remitterats till barn – och utbildningsnämnden som be-
handlat ärendet 2009-02-18 § 10, och föreslår kommunstyrelsen anta 
rekommendationen att teckna avsiktsförklaring angående Sfx. 
 

 

Kommunstyrelsen beslut 
 

Kommunstyrelsen antar Kommunförbundet Stockholms läns 
rekommendation att teckna avsiktsförklaring gällande kommunsamarbe-
te inom Stockholms län angående Sfx. 
___  
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Rekommendation att anta avsiktsförklaring för skolrelevant forskning 
inom skolan 

AVSIKTSFÖRKLARING 
SKOLRELEVANT  

 FORSKNING 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) önskar veta kommunens 
ställningstagande avseende avsiktsförklaring för skolrelevant forskning 
inom skolan. Att skapa ett nära samarbete mellan forskningsvärlden och 
skolan innebär att skolan får tillgång till nya forskningsresultat med 
anknytning till skolverksamhet. Syftet är att långsiktigt stärka 
förutsättningarna för skolverksamheternas måluppfyllelse. Skolan får 
också möjlighet att initiera forskning som knyter an till den egna 
skolans/kommunens behov och önskemål. Kommuninitierade 
forskningsuppdrag bekostas av kommunen. Lärare och skolledare 
kommer att kunna ta del av skolrelevant forskning genom diskussion, 
dialog och möjlighet till egen forskning. 
 
Ärenden har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som 
behandlat ärendet 2009-01-18 § 11, och föreslår kommunstyrelsen anta 
rekommendationen avseende avsiktsförklaring för skolrelevant 
forskning. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen antar Kommunförbundet Stockholms läns rekommen-
dation avseende avsiktsförklaring för skolrelevant forskning. 
___  
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Rekommendation att prolongera färdtjänstavtalet FÄRDTJÄNSTAVTALET
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna har genom lagen om färdtjänst en skyldighet att anordna 
färdtjänst för de kommuninvånare som har ett varaktigt funktionshinder 
och väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. 
Länets kommuner har sedan en lång tid tillbaka genom avtal överlåtit åt 
landstinget att ansvara för färdtjänsten. 
 
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) önskar kommunens 
ställningstagande avseende rekommendation att prolongera det 
färdtjänstavtal som sträckte sig till 31 december 2008. Förhandlingar 
mellan KSL och Färdtjänstens ledning har pågått under 2008 och 
parterna är överens om att huvudinriktningen för ett nytt avtal är att 
merparten av dagens kommunala persontransporter ska föras över till 
Färdtjänsten. Det behövs dock tid för att planera överföringen och därför 
föreslås en förlängning av nuvarande färdtjänstavtal ett år.  
 
Ärendet har remitterats till socialnämnden som behandlat ärendet 2009-
02-16 § 10 och föreslår kommunstyrelsen att förlänga färdtjänstavtalet. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar Kommunförbundets Stockholms läns rekom-
mendation att prolongera färdtjänstavtalet. 
___  
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Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd SERVERINGS-
TILLSTÅND 

Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning att servera alkohol. 
Kommunen beslutar om avgiftsnivå och denna reviderades senaste 2005. 
Avgifterna är uppdelade på tillståndsprövning och tillsyn. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) anser att varje kommun ska göra en 
egen självkostnadskalkyl där även ambitionsnivån på tillsynsverksam-
heten kan tas med i beräkningen.  
 
Södertälje kommun arbetar sedan januari 2009 med tillståndsprövning 
och tillsyn på uppdrag av Salems kommun. Socialnämnden har 
föreslagit kommunfullmäktige att fastställa de nya avgiftsnivåerna 
utifrån Södertäljes nivåer. Ärendet återremitterades till socialnämnden 
med motiveringen att se över förändringstakten för nya avgiftsnivåer. 
Socialnämnden har 2009-02-16 § 5 föreslagit kommunfullmäktige att 
fastställa de nya avgiftsnivåerna. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa de nya 
avgiftsnivåerna för tillståndsprövning och tillsyn enligt tjänsteskrivelse 
2009-02-04, att gälla fr.o.m. maj 2009. 
___  
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Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen till tidiga insatser UTVECKLINGSMEDEL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan har kommit från länsstyrelsen till kommunerna i Stockholms 
län att ansöka om utvecklingsinsatser till tidiga insatser. Projektet riktar 
sig till familjer i riskzon med barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år och 
aktörer som direkt eller indirekt arbetar med eller kommer i kontakt med 
denna målgrupp. Syftet med projektet är att utveckla en tjänst som 
familjesamordnare, att öka beredskapen att möta familjer i riskzonen, att 
utveckla lokala stöd- och hjälpinsatser till familjer i riskzonen, att stärka 
och öka samverkan mellan kommunal verksamhet och landsting och att 
underlätta implementeringen av systemet BBIC (barns behov i centrum) 
i den sociala omsorgen.  
 
Socialnämnden har behandlat ärenden 2009-03-18 § 23 och föreslår 
kommunstyrelsen att ansöka om utvecklingsmedel från länsstyrelsen till 
tidiga insatser till projekt Familj i Salem med 450 tkr. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen ansöker om 450 tkr i utvecklingsmedel från länssty-
relsen till tidiga insatser.  
___  
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Införande av servicetjänster för äldre SERVICETJÄNSTER 
 
Ärendebeskrivning 
 
Efter ett uppdrag från socialnämnden har socialförvaltningen sett över 
möjligheten att införa servicetjänster, d.v.s. insatser som inte är 
biståndsbedömda. Socialförvaltningen har föreslagit att Salems kommun 
från september 2009 erbjuder serviceinsatserna städning, inköp och tvätt 
upp till åtta timmar per månad, utan biståndsbedömning, för personer 
som är 80 år eller äldre. Samtidigt föreslås att kravet på 
biståndsbedömning även tas bort för trygghetslarm och matdistribution 
för personer som är 65 år eller äldre. För utförda servicetjänster föreslås 
att en avgift debiteras om 175 kr per timme. En uppföljning kommer att 
ske av ekonomiska konsekvenser samt interna arbetsrutiner efter sex och 
tolv månader.  
 
Socialnämnden har 2009-02-16 § 2 beslutat att införa servicetjänster 
bestående av trygghetslarm och matdistribution för åldersgruppen 65 år 
och äldre, och för insatserna städ, tvätt och inköp från hemtjänsten upp 
till åtta timmar per månad för åldersgruppen 80 år och äldre. 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för 
servicetjänsten inom hemtjänsten till 175 kr/utförd timme. 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgiften för 
servicetjänster inom hemtjänsten till 175 kr/utförd timme, att gälla 
fr.o.m. september 2009. 
 

 

Yrkanden 
 
Ankie Bosander (C) yrkar på återremiss med motiveringen att avgifts-
nivån bör ses över. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Ankie Bosanders yrkande om 
återremiss. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden 
med motiveringen att avgiftsnivån måste ses över. 
___  
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Förslag om samverkan mellan överförmyndarnämnderna på Södertörn ÖVERFÖRMYNDAR-
NÄMNDEN 

Ärendebeskrivning 
 
I samarbetet mellan kommunerna på Södertörn har en utredning 
genomförts för att pröva möjligheten att samverka kring 
överförmyndarverksamheten. Öhrlings fick av kommundirektörerna ett 
uppdrag att utarbeta ett beslutsunderlag i denna fråga. Kommunerna har 
medverkat i en arbetsgrupp i utredningsarbetet. 
 
Rådgivningsrapporten ger stöd för en framtida samverkan i en 
gemensam nämnd. Kommunerna bedöms ha stora möjligheter att skapa 
en mer effektiv, rättssäker och kvalitativ överförmyndarverksamhet om 
man skapar en gemensam organisation. Verksamheten är också mycket 
sårbar då personalstyrkan ligger mellan 0,25 till 4,4 tjänster i 
kommunerna. Genom en större organisation kan ledarskapet renodlas 
och kompetensen stärkas för verksamheten. 
 
Öhrlings rapport samt underlaget till en gemensam tjänsteskrivelse från 
kommundirektörerna på Södertörn, är sänt till kommunerna, för 
behandling och ställningstagande.  
 
Överförmyndarnämnden har i Salems kommun fått ärendet för remiss 
och har 2009-02-09 § 10 behandlat ärendet, där man inte 
rekommenderar Salems kommun att gå med i en gemensam nämnd. 
Däremot förordar man ett utökat samarbete mellan kommunerna.  
 
Kommundirektören och personalchefen föreslår i tjänsteskrivelse 2009-
03-17 att kommunstyrelsen ställer sig bakom iden med en gemensam 
nämnd för överförmyndarverksamheten inom Södertörn samt att innan 
slutligt ställningstagande om samarbete sker ska innehållet i ett 
eventuellt avtal presenteras genom ett fortsatt utredningsarbete. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen avger följande yttrande: 
 
”Salems kommun tillstyrker medverkan i ett samarbete för överför-
myndarverksamheten baserat på följande förutsättningar: 
 
1. För att minska sårbarheten och dra nytta av gemensam kompetens 

som finns önskar Salems kommun ingå i ett samarbete i en 
gemensam tjänstemannaorganisation. 

 
2. Salems kommun kommer att behålla den egna överför-

myndarnämnden för handläggning av individärenden. 
 
3. Kommunen bedömer att en tjänsteman behöver finnas på plats i 

Salem upp till två dagar per vecka.”  
 

 

Yrkande 
 
Ankie Bosander (C), Lars Morberg (S) och Randal Piersons (MP) yrkar 
i första hand på återremiss och i andra hand på avslag. 
 

 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer under proposition Ankie Bosanders, Lars Morbergs 
och Randal Piersons återremissyrkande, vilket förklaras avslaget. 
Ärendet skall avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer under proposition eget ordförandeförslag mot Ankie 
Bosanders, Lars Morbergs och Randal Piersons avslagsyrkande, varpå 
ordförandeförslaget förklaras bifallet. 
 

 

Votering 
 
Votering begärs och följande voteringsordning godkänns: 
”Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar 
nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat enligt Ankie Bosanders, 
Lars Morbergs och Randal Piersons yrkande.” 
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Voteringen utfaller så att 6 ledamöter röstar ja och 5 röstar nej. 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Uppgift hur var 
och en har röstat framgår av till protokollet bilagd voteringslista. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avger följande yttrande: 
 
”Salems kommun tillstyrker medverkan i ett samarbete för överför-
myndarverksamheten baserat på följande förutsättningar: 
 
1. För att minska sårbarheten och dra nytta av gemensam kompetens 

som finns önskar Salems kommun ingå i ett samarbete i en 
gemensam tjänstemannaorganisation. 

 
2. Salems kommun kommer att behålla den egna överför-

myndarnämnden för handläggning av individärenden. 
 

3 Kommunen bedömer att en tjänsteman behöver finnas på plats i 
Salem upp till två dagar per vecka.”  

___  
 

 

Protokollsanteckning 
 
Ankie Bosander (C) lämnar protokollsanteckning, bilaga 2. 
___  
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Nytt avtal med institutet för kommunal ekonomi, IKE 2009-2011 NYTT AVTAL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Institutet för kommunal ekonomi (IKE) bedriver forskning och utreder 
frågeställningar kring organisation, ekonomi och verksamhetsstyrning i 
kommunal verksamhet för medlemskommunerna inom Stockholms län. 
IKEs huvuduppgift är att genom rollen som forskare och processtödjare 
bidra till effektivitet och utveckling i kommunal verksamhet. 
 
Ett förslag har kommit om att ingå en ny avtalsperiod om tre år, med 
inriktning att utveckla IKEs verksamhet. KSLs styrelse har föreslagit att 
en uppjustering av det finansiella stödet behöver göras efter att under 
många år legat på samma nivå. För Salems kommuns del handlar det om 
en höjning från 15 000 kr till 26 500 kr per år. 
 
Ekonomikontoret föreslår i tjänsteskrivelse 2009-02-09 att kommun-
styrelsen godkänner KSLs rekommendation om den nya avtalsperioden 
samt uppjusteringen av det finansiella stödet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunförbundets Stockholms 

läns rekommendation innebärande att under den nya 
avtalsperioden utveckla IKEs verksamhet innebärande att 
fokuseringarna under kommande period ska ge bättre underlag för 
kommunledningarna att göra politiska avvägningar och 
prioriteringar. 

 
2. Kommunstyrelsen godkänner att en uppjustering av det finansiella 

stödet därmed behöver göras från 15 000 kr till 26 500 kr per år. 
 
___  
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Ks § 50 
 
 
 

 

Förändring av avgifter på biblioteket FÖRÄNDRING AV 
AVGIFTER 

Ärendebeskrivning 
 
Biblioteket i Salem har tillsammans med biblioteken i Södertälje, 
Nykvarn och Nynäshamn inlett ett samarbete runt server till biblio-
teksdatasystemet samt andra biblioteksfunktioner. Detta samarbete 
medför att en enhetligare avgiftsnivå behövs i de kommuner som 
samarbetar.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på förändring 
av avgifter, bland annat för fax, utskrifter, samt förlorat bibliotekskort. 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet 2009-02-19 § 13 och 
föreslår kommunfullmäktige besluta om de nya avgiftsnivåerna.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nya avgifter 
för biblioteksverksamheten enligt tjänsteskrivelse 2009-02-09, att gälla 
fr.o.m. maj 2009. 
___  
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Entreprenadgenomförande, projekt Ny- till- och ombyggnad av Salarps 
äldreboende 

ENTREPRENAD 
SALARP 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om projektet Ny-, till- och 
ombyggnad av Salarps äldreboende. Projektet påbörjades år 2005 genom 
programförslag och utredningar. Genom ett genomförande som CM 
entreprenad (delad entreprenad) kommer projektet att upphandla flertalet 
huvuddelar (entreprenader) inom projektet.  
 
Gällande delegation för förvaltningschefen på MSB är på 15 
prisbasbelopp (ca 600 000 kr) per upphandling för entreprenader. 
Genom befintlig beslutad delegation medför detta att KSTU, för 
projektets genomförande, kan behöva sammanträda 2-3 gånger per 
månad under upphandlingsfasen, för att klara projektets tidplan. Flertalet 
upphandlingar kommer att ske under perioden maj-augusti, vilket 
ytterligare försvårar KSTU´s tillgänglighet för extra sammanträden. 
Genom att besluta om en projektanpassad delegation på 100 
prisbasbelopp alternativt 200 prisbasbelopp, bedöms behovet av extra 
KSTU sammanträden minska eller helt utebli. 
 
För att praktiskt kunna genomföra dessa upphandlingar inom projektets 
tidplan, och ej vara beroende av KSTU sammanträden, föreslås en 
projektanpassad delegation ställd till förvaltningschef Mikael Nielsen, 
MSB, för att fatta beslut om tilldelning efter genomförd anbudsförfrågan 
och anbudsutvärdering. Delegationen begränsas till 200 prisbasbelopp  
(ca 8,4 Mkr) alternativt 100 prisbasbelopp (ca 4,2 Mkr) per upphandling. 
Förslagen redovisas i tjänsteskrivelse från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2009-03-20. 
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forts Ks § 51 
 
 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphandling (tilldelningsbeslut) i 
konkurrensutsatta upphandlingar av respektive huvuddel 
(entreprenaddel), inom ramen för projektet Ny- till- och ombyggnad av 
Salarps äldreboende, delegeras till förvaltningschef Mikael Nielsen, 
miljö- och samhällsbyggnad, till ett övre värde av 200 prisbasbelopp per 
upphandling. 
___  
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Rapportering enligt SoL om verkställigheten inom ÄO, OF och IFO, 
fjärde kvartalet 

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 gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen som inte verkställts tre månader från dagen för beslut. 
 
För perioden 2008-10-01 – 2008-12-31 finns två ej verkställda beslut att 
rapportera, vilket beskrivs i tjänsteskrivelse från socialkontoret  
2009-02-16: 
 
- Ett beslut 2008-04-30 gäller en permanent bostad. Personen har 

korttidsplats i väntan på en ledig plats på önskat äldreboende. 
 
- Ett beslut 2008-09-15 gäller också en permanent bostad. Personen 

har korttidsplats i väntan på en ledig plats på önskat äldreboende. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
från socialförvaltningen. 
___  
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Svar på motion ”Innan kungen kommer” av Sam Stadener, C SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sam Stadener (C) har till fullmäktige ställt motionen ”Innan kungen 
kommer”. Motionären föreslår att Marianne Bos Marengs tavla får sin 
femte spotlight i Säbyhemmet innan kungen kommer, det vill säga 2 juni 
2009, att tavlan i Bergaholm får en adekvat belysning, samt att ansvaret 
för hanteringen av den ideella upphovsrätten för kommunens konst 
hamnar under en förvaltning, och görs bekant för övriga förvaltningar 
med tanke på framtida tavlor. 
 
I Säbyhemmet hänger en tavla av Marianne Bos Mareng belyst med fyra 
spotlights. Enligt motionären kräver tavlan fem spotlights för att komma 
till sin rätt. Ytterligare en tavla av Marianne Bos Mareng hänger i 
sammanträdesrummet Bergaholm. Även där behöver ljussättningen 
förbättras enligt motionären. 
 
Kultur- och fritidsnämnden som fått motionen för yttrande har genom 
ordföranden i ett delegationsbeslut 2009-03-27 svarat att man snarast 
kan påbörja arbetet med att förbättra ljussättningen gällande de aktuella 
tavlorna. Vad avser hanteringen av den ideella upphovsrätten av 
kommunens konst ansvarar kultur- och fritidsförvaltningen för den och 
kommer att informera respektive förvaltning om ansvarsförhållande 
mm. Med dessa motiveringar förslås kommunfullmäktige bifalla 
motionen. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 Kommunstyrelsen konstaterar att motionärens propåer ordnats 

prompt utan överdriven formell hantering. Därmed har motionen i 
praktiken redan bifallits. Kommunstyrelsen uppskattar detta och 
ser också fram emot att motionsinstrumentet inte ska vara 
nödvändigt att använda för den typ av praktiska frågor som 
motionen tar upp. 

 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
___  
 

 

 
 


