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Anmälningsärenden ANMÄLNINGS- 
ÄRENDEN 

Inkomna skrivelser  
 
Regeringskansliet, 2009-12-03, Överklagande från Arvika kommun m fl 
ang Skatteverkets beslut om ersättning enligt lagen om mervärdesskatte-
konton för kommuner och landsting 
 

 

Lantmäteriet, 2009-11-17, Upprättande av lägenhetsregistret i Alvesta 
m. fl. kommuner 
 

 

2009-11-16, Öppet brev till alla kommuner från Vågbrytaren - riksföre-
ningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning 
 

 

Minnesanteckningar från KSAU 2010-01-25 och KSTU 2010-01-18. 
 
Minnesanteckningar från pensionärsrådet 2009-11-10 
 

 

Protokoll från Mälarens vattenvårdsförbund 2009-12-01 
 

 

Tidningen Tobaksuppdraget, nr 1/2009 
 

 

SKL, Beslut nr 16 ”Överenskommelse mellan staten och SKL om ett 
program för en god äldreomsorg” 
 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010-01-18 ”Solarieverksamhet i kommunal 
regi” 
 

 

SL, ”Trafikförändringar 2010” 
 

 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 
 

 

09:72 Individuell lön i praktiken – en studie om verksamhet och 
lönesättning i kommunal sektor 
 

 

09:73 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handi-
kappomsorgen 2010 
 

 

09:74 Kommunala pensioner och sänkt allmän pension – kostnads-
effekter 
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09:75 Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild 
verksamhet 
 

 

09:76 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bo-
tadsrättsform 
 

 

09:79 Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL 
för år 2010  
 

 

09:80 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj 
som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010  
 

 

09:81 Konfliktslösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden 
m.m. 
 

 

09:83 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 
 

 

09:85 Information om socialstyrelsens allmänna råd för social-
nämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som 
bevittnat våld 
 

 

10:3 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut 
 

 

10:5 Ändringar i stiftelselagen 
 

 

10:7 Traktamentsbelopp 2010  
 

 

10:8 
 
___  
 

Överenskommelse om indexering av försäkringsförmåner år 
2010  
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Anmälan av delegationsbeslut DELEGATIONSBESLUT 
 
Personalärenden 
 
Marsella Qvicker 
Förskolerektor 
Nr 8-16/2009, 1-17/2010 

 

 
Glenn Nilsson 
Rönninge skola 
86, 202-208,218, 274, 300-304,342, 
356, 362,367 
Lärare, visstid, vik. 

 

 
Margareta Fagerberg 
Säbytorp 
Nr 37-40/2009, 1-2/2010 
Lärare, visstid, vik 
 

 

Peter Bragner 
Nytorpsskolan 
1-25/2009 
Lärare, visstid, vikariat 
 

 

Bo Samuelsson 
Skogsängsskolan 
Nr 57-67/2009 
Lärare, visstid, vikariat 
 

 

Elisabeth Szorath 
Säbyhemmet 
Nr 12-50/2009 
Timanställn, vikariat 
 

 

Kerstin Swärdhammar 
Hemtjänsten  
Nr 1-28/2009 
Tillsvidareanställning, visstidsanställning 
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Lena Helstad 
Bitr rektor område 2 
Nr 108-118/2009 
Vikariat 
 

 

Ulrica Bodén 
Fritidsgårdsverksamheten 
Nr 6-13/2010 
Timvikarie 

 

 
Marie Holmqvist 
Biblioteket 
Nr 2-5/2010 
Visstidsanställning 
 

 

Johan von Gerber 
Rönninge gymnasium 
Nr 63-90/2009 
Visstidsanställning, vikariat 
 

 

Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 27-30/2009 
 

 

Barbro Roman Ihlar 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 5-6/2009 
Tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning 
 

 

Jeanette Nordh 
Sysslagården 
Nr 1-3/2009 
Poolen, ändring av tjänst 

 

 
Tina Anslin 
Salarps äldreboende 
Nr 1-15, 63-76/2008; 1-106/2009 
Tim vik, anställningar 
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Mikael Nielsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 8-17/2009 
Chefstillsättning samt Delentreprenader 
 

 

Bostadsanpassning 
Anders Öttenius 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 25, 48, 53, 63, 75-98/2009 

 

 
Fastighetsreglering, ledningsrätt m m 
Börje Larsson 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 12-22/2009 
 

 

Parkeringstillstånd 
Maria Kavcic 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Nr 1077-1109/2009 
 

 

Tilldelningsbeslut 
Linda Karelid 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 1-2/2010  
Arbets- och skyddskläder 
Kontorsmaterial 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
Nr 1-3/2010  
Lokalförsörjning för förskolan 
Ändring av tidsplan Söderby Park 
Remissvar på programsamråd i Botkyrka kommun 
___  
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Förvärv av fastigheten Rönnen 7, Salems kommun RÖNNEN 7 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastigheten Rönnen 7 i Salems kommun ägs med hälften vardera av 
Callendorff och Simonsson. Fastigheten har en area på 2320 kvm och är 
taxerad som fritidsbostad med ett byggnadsvärde på 124 tkr och ett 
markvärde på 1 282 tkr.  
 
Totalt taxeringsvärde är 1 406 tkr, vilket innebär att fastighetens 
marknadsvärde (taxeringsvärdet är 75% av marknadsvärdet) är 
uppskattningsvis ca 1 875 000 kr. Inför starten av planprocessen för s:a 
Hallsta anlitade kommunen en sakkunnig värderare, civilingenjör Rolf 
Simon, som har värderat fastigheten till ca 1,8 mkr. 
 
Enligt kommens gällande översiktsplan skall det anläggas en ny 
huvudgata (tvärled mellan Rönningevägen och Salemsvägen) tvärs över 
fastigheten och för närvarande pågår en detaljplaneprocess för 
planområdet södra Hallsta i vilket denna huvudgata finns med. För att 
kunna anlägga tvärleden är det nödvändigt att kommunen löser in 
fastigheten. För fastigheten finns ingen detaljplan, då kommunen 1992 
upphävde den då gällande stadsplanen från 1947.  
 
Ärendet har beretts på förvaltningens plan- och exploateringsenhet av 
exploateringschef Börje Larsson och beskrivs i tjänsteskrivelse  
2010-01-07. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna för-

slag till köpekontrakt med May Callendorff och Inga-Britt Simons-
son angående förvärv av fastigheten Rönnen 7 Salems kommun för 
enmiljonåttahundrafemtiotusen (1 850 000 kr) kronor. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fånget 

skall finanieras genom kommunens exploateringsbudget. 
___  
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Överföring av ”snabba pengar”, förslag från Ungdomsrådet SNABBA PENGAR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för ungdomsdemokratin. För 
att uppnå detta samverkar man med ungdomsrådet. Till sitt förfogande 
har kultur- och fritidsförvaltningen via tilläggsanslag erhållit 100 tkr för 
”Snabba pengar till unga”. Syftet är att på ett enklare sätt ta tillvara på 
ungdomarnas förslag på aktiviteter. Då beslutet tagits sent på budgetåret 
finns små möjligheter att genomföra verksamhet för de medel som finns 
till förfogande. Ungdomsrådet har diskuterat aktiviteter inom ”Snabba 
pengar till unga” och kommer med förslag att genomföra en 
skolavslutningsfest 2010. För att genomföra denna skolavslutningsfest 
föreslås därför att 100 tkr överförs i till budget för 2010. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 
2009-12-07. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överföra medel 100 tkr för ”Snabba 
pengar för unga” från 2009 års budget till 2010 års budget i syfte att 
genomföra en skolavslutningsfest 2010. 
___  
 
Protokollsanteckning 
 
Randal Piersons (MP) lämnar protokollsanteckning, bilaga 1. 
___  
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Barn- och elevprognos samt lokalförsörjningsplan för förskolan perio-
den 2010-2019 

BARN- OCH ELEV-
PROGNOS 2010-2019 

  
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningskontorets prognos över antalet barn och elever 
inom barnomsorg och skola i Salems kommun utgår från kommunens 
befolkningsprognos. Prognosen för perioden 2010–2019 indikerar en 
ökning av antalet förskolebarn fram till år 2013 för att därefter minska. 
Kontoret har tagit fram en lokalförsörjningsplan som syftar till att möta 
det förväntade platsbehovet. För de närmaste två åren, 2010-2011, 
behöver kapaciteten utökas med fyra avdelningar. 
 
Barn- och utbildningskontoret föreslår i samarbete med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen utökning av kapaciteten med en 
avdelning kopplad till förskolan Trollstigens avdelning Vargen. Lokalen 
ska stå färdig för att tas i bruk den 1 april 2010. Investeringskostnaden 
beräknas uppgå till 900 tkr, vilken finansieras inom ramen för avsatta 
investeringsmedel för förskolelokaler för 2010. 
 
Vidare föreslås utökning av kapaciteten fr o m 1 januari 2011 med en 
avdelning kopplad till Söderby förskola (”Solgården”), och två avdel-
ningar förlagda mellan Skogsängsgården och fritidsgården Huset. 
Investeringskostnaden för dessa tre avdelningar uppgår till cirka 3 100 
tkr. Finansiering föreslås ske dels genom att investeringskontot på 1 000 
tkr för 2011 aktiveras under slutet av 2010, men kostnaden belastar 
2011, och dels genom att den kvarstående investeringskostnaden, 2 100 
tkr, beaktas i budgetarbetet för 2011. 
 
Eleverna i grundskolan förväntas öka med drygt 300 elever under 
prognosperioden. Det ökade elevantalet kan medföra viss platsbrist, 
framför allt i Säbyskolan mot slutet av prognosperioden. När det gäller 
eleverna i gymnasieskolan förväntas elevantalet fortsätta öka under 
nästa läsår, för att därefter minska med drygt 130 elever fram till läsåret 
2015/2016.  
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Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från barn- och utbildningskontoret 
2009-10-28. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet  
2009-11-10 § 92. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har fattat ordförandebeslut avseende 
upphandlingsuppdrag till MSB gällande en paviljonglösning för en 
avdelning vid Trollstigens förskola. Eftersom ärendet brådskar fattades 
beslut enligt gällande delegationsordning. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen erhåller 165 tkr för 2010 års hyreskostnad ur de 
medel som ställts till kommunstyrelsens förfogande. 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen att förbereda uppförande av en paviljonglösning för 
en avdelning i anslutning till Söderby förskola samt för två 
avdelningar intill Skogsängsgården. Paviljongerna ska stå klara 
den 1 januari 2011. Finansiering föreslås ske dels genom att 
investeringskontot på 1 000 tkr för 2011 aktiveras i slutet av 2010, 
men kostnaden belastar 2011, och dels genom att den kvarstående 
investeringskostnaden beaktas i budgetarbetet för 2011. 

___  
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Beslutsattestanter 2010 för kommunstyrelsens förvaltning BESLUTS-
ATTESTANTER 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunens reglemente för budgetansvar utser respektive nämnd 
vilka som ska vara budgetansvariga samt ha attesträtt. 
 
För kommunstyrelsens stab, ekonomikontor, miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltning, personalkontor, samt serviceavdelning föreslås budget-
ansvariga och attestanter för 2010 enligt bifogade sammanställningar. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser budgetansvariga samt beslutsattestanter för 
kommunstyrelsens stab, ekonomikontor, personalkontor, MSB samt 
serviceavdelning i enlighet med tjänsteskrivelse 2009-12-07. 
___  
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Rapportering enligt SoL om verkställigheten inom ÄO, OF och IFO, 
tredje kvartalet 2009  

RAPPORTERING 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i 16 kap 6f § 
SoL (socialtjänstlagen) skyldighet att till länsstyrelsen rapportera 
gynnande beslut, enligt 4 kap 1 § SoL, som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och 
familjeomsorg).  
 
Socialnämnden ska till länsstyrelsen rapportera  
· alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte 

verkställts tre månader från dagen för beslutet  
 
· beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att 

verkställigheten avbrutits  
 
· ärenden som tidigare rapporterats som ej verkställda men senare 

verkställs 
 
För perioden 2009-07-01 - 2009-09-30 finns ett ej verkställt beslut att 
rapportera, vilket beskrivs i tjänsteskrivelse från socialkontoret  
2009-10-27. 
 
Beslutet 2009-05-20 gäller en insats i form av en kontaktfamilj. En 
lämplig kontaktfamilj har saknats, men 2009-10-27 har familjen fått ett 
erbjudande. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
från socialnämnden. 
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Förstudie av Rönninge centrum RÖNNINGE CENTRUM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-03, § 29 att godkänna förslag till 
avsiktsförklaring om bebyggelseutvecklingen i Rönninge centrum 
mellan kommunen och Småa AB (Småstugebyrån), och att godkänna 
förslag till planeringsförutsättningar för idéskisser till arkitektuppdrag 
för Rönninge centrum.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-04, § 58 att uppdra åt plan- och 
exploateringsenheten att upprätta en förstudie för Rönninge centrum, 
med idéförslag nummer tre, från Södergruppen Arkitektkontor AB, som 
underlag, samt att uppdra åt plan- och exploateringsenheten att uppta 
förhandlingar med Småa AB för att ta fram ett planeringsavtal mellan 
Småa AB och Salems kommun. 
 
En förstudie har i november 2009 upprättats av WSP i samarbete med 
plan- och exploateringsenheten m fl. Den baseras på ett antal 
utredningar som har utförts. Ett bearbetat bebyggelseförslag har också 
tagits fram för den östra delen av centrumområdet. Det har tagits fram 
av Södergruppen Arkitekter. Tre alternativ har skisserats, alternativ A 
förespråkas, efter en utvärdering ur åtta olika aspekter. De tre 
alternativen redovisas i förstudien. 
 
En parkerings- och trafiksäkerhetsutredning har utarbetats av WSP. Den 
innehåller en analys av parkeringssituation idag, baserat på 
parkeringsräkningar på plats och beräknat p-behov utifrån skissförslag 
A. En handelsutredning har framtagits parallellt av Structor på uppdrag 
av Salems kommun. Den är färdigställd och har redovisats i KSAU 
2009-10-19. 
 
Ett planeringsavtal mellan Småa och kommunen har utarbetats av Pär 
Nordh, Småa AB och Börje Larsson, Salems kommun. Grunden för 
detta är den avsiktsförklaring för utbyggnaden av Rönninge centrum 
mellan Småa AB och Salems kommun som undertecknades  
2009-03-12.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen 2010-01-28 med tillhörande bilagor. I kompletterande 
tjänsteskrivelse 2010-02-02 föreslås en revidering i förstudien. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner förstudien av Rönninge centrum, som 

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

   
2. Kommunstyrelsen godkänner ett planeringsavtal, som upprättats i 

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

upprätta program till detaljplan för Rönninge centrum i enlighet 
med förstudiens förslag, där de tre alternativen redovisas. 

 
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

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

 
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

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

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

 
7. Kommunstyrelsen uppdrar åt plan- och exploateringsenheten att 

inleda förhandlingar med Banverket om eventuell markinlösen 
längs med Dånviksvägen för kantstensparkering 

 

 

Yrkanden 
 
Randal Piersons (MP) och Arne Närström (S) yrkar på återremiss med 
motiveringen att det ska framgå av planeringsavtalet att merparten ska 
vara hyresrätter. 
 

 

Ajournering 
 
Ordföranden ajournerar mötet kl 20.10-20.25. 
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Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för utredning 
om SL står bakom kommunens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, vilket förklaras bifallet.
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras med motiveringen att utredning ska göras om SL 
står bakom kommunens förslag. 
___  
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Förändringar avseende s.k. centraliserad sophämtning baserat på Arbets-
miljöverkets krav 

CENTRALISERAD 
SOPHÄMTNING 

  
Ärendebeskrivning 
På ett antal adresser i Salems kommun uppfyller sophämtningen idag 
inte Arbetsmiljöverkets krav. Under våren 2007 genomförde 
Arbetsmiljöverket en besiktning i Salem vilket resulterade i ett in-
tensifierat arbetsmiljöarbete hos SRV. Gemensamhetslösningar, så 
kallad centraliserad hämtning, har kommit att diskuteras. Bygg- och 
miljönämnden har begärt att SRV utreder alternativa lösningar och 
redogör för kostnaderna. De alternativa lösningar som diskuterats 
bedöms inte som praktiskt genomförbara.  
 
Mindre sopbilar har föreslagits, men utesluts bland annat på grund av 
kostnadsskäl och miljöskäl. Dessutom kvarstår arbetsmiljöpro-
blematiken. Det skulle i sin tur innebära mycket högre sophämtnings-
taxa för de boende. Att dra kärlen till en sopbil utanför bostadsområdet 
skulle innebära stor risk för förslitningsskador för insamlingspersonalen. 
Gemensamhetslösningar har genomförts på ett flertal platser i flera 
kommuner, vilket har fungerat väl. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-01-08. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunens handlings-

linje, det vill säga att i samarbete med SRV och berörda föreningar 
identifiera riskområden och finna alternativa lösningar som 
uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för sophämtning.  

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att skrivelsen från PRO och SPF ska 

anses besvarad. 
___  
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Deltar ej i beslut 
 
Randal Piersons (MP) deltar ej i beslutet. 
___ 
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Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
internkontroll och funnit vissa brister. Revisionens rekommendation är 
att en översyn av internkontrollen i kommunen resulterar i en revidering 
av reglemente samt att följsamheten till det nya reglementet 
kvalitetssäkras, bland annat genom utbildningsinsatser, kvalitetssäkring 
av dokumentation samt en strukturerad uppföljning. 
 
Vid en grundligare genomgång av reglementet har funnits att regle-
mentet är i behov av en total genomgång för att täcka in samtliga 
områden som bör vara föremål för intern kontroll i en offentlig verk-
samhet. Nuvarande reglemente behandlar i stort den ekonomiska delen. 
En revidering av nuvarande reglemente bedöms därför inte som 
ändamålsenlig utan ett helt nytt reglemente har arbetats fram utifrån nya 
nationella riktlinjer och anpassning till kommunens hela verksamhets-
område. Vidare har reglementet brutits ur det ursprungliga reglementet 
för budgetansvar och internkontroll för att markera internkontrollen som 
ett vidare område än det ekonomiska. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-01-19. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt reglemente 
för intern kontroll i enlighet med tjänsteskrivelsen. 
___ 
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Reglemente för budgetansvar samt attestreglemente REGLEMENTE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens nuvarande Reglemente för budgetansvar och internkontroll 
fastställdes 2008. I samband med genomgång av kommunens 
internkontroll under 2009 bedömdes det som lämpligt att dela upp 
reglementet i två delar, en del för budgetansvar och en del för 
internkontroll. 
 
Mot bakgrund av detta har ekonomikontoret tagit fram ett förslag på 
reglemente för budgetansvar samt attestreglemente. Ändringarna är i 
huvudsak två: 
 
1. På sidan 6 i Reglemente för budgetansvar under Uppföljnings-

tidpunkter räcker det att nämnd informeras vid tre tillfällen utöver 
mars, juli och december. Tidigare angavs samtliga övriga månader, 
d v s nio tillfällen. 

 
2. På sidan 4 i Attestreglemente: i nuvarande attestreglemente anges 

att nämnden skall utse granskningsattestanter och besluts-
attestanter, samt ersättare för dessa. I förslaget kan nämnden dele-
gera beslutet.   

 
Därutöver har marginella justeringar gjorts som även de är markerade i 
texten. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomikontoret  
2010-01-19. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

Reglemente för budgetansvar enligt bifogat förslag. Förslaget 
ersätter del av Reglemente för budgetansvar och internkontroll, 
beslutat KF § 4, daterat 2008-01-31. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

Attestreglemente enligt bifogat förslag. Förslaget ersätter 
Attestreglemente, beslutat KF § 73, daterat 2006-11-23. 

___  
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Medlemsansökan Kommuninvest MEDLEMSANSÖKAN 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen godkände medlemsansökan 2009-11-02 § 124 varpå 
Kommuninvest 2009-12-17 beslutade erbjuda kommunen medlemskap. 
Nu behövs ett slutligt godkännande i fullmäktige för att kommunen ska 
bli medlem i Kommuninvest. 
 
Kommuninvest är en medlemsorganisation som ägs och garanteras av 
svenska kommuner och landsting. Verksamhetens syfte är att utifrån 
kommunal värdegrund skapa långsiktigt bästa villkor för ägarnas 
finansiella verksamhet. Medlemskap erbjuds svenska kommuner och 
landsting. Av Sveriges totalt 310 kommuner och landsting, är i nuläget 
241 medlemmar. Kommuninvest utför strikt bedömning och analys av 
medlemsansökningarna innan medlemskap medges. Varje medlems 
kreditvärdighet kontrolleras minst två gånger om året. 
 
Svenska kommuner kan enligt lag inte gå i konkurs eller ställa in 
betalningar. Att svenska kommuner är relativt stora, sett ur ett 
europeiskt perspektiv, samt att de har en lagstadgad rätt att direkt 
beskatta sina invånare, betraktas som en stor fördel i kreditsammanhang. 
Kommuninvests medlemmar garanterar bolagets förpliktelser genom 
solidarisk obegränsad borgen. Detta gör Kommuninvest till en mycket 
stabil låntagare på den internationella kreditmarknaden. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2010-01-08. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att kommunen 
ansöker om medlemskap i Kommuninvest. 
___  
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Internkontrollplaner 2010 för kommunstyrelsens förvaltning INTERNKONTROLL-
PLANER 2010  

Ärendebeskrivning 
 
Varje nämnd ska 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 

information om verksamheten 
 
· Att verksamheten efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och 

instruktioner 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2009-12-10. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar internkontrollplaner för 2010 i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 
___  
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Revidering av Salems kommuns upphandlingspolicy UPPHANDLINGS-
POLICY 

Ärendebeskrivning 
 
Salems kommun har från och med den 1 januari 2010 ingått avtal med 
Telge Inköp AB om upphandlingsstöd. Salems kommun upphand-
lingspolicy måste revideras för att praktiskt överensstämma med det nya 
samarbetet. I samband med besvarandet av en motion från miljöpartiet i 
Salems kommun har kommunstyrelsens stab dessutom fått uppdraget att 
”revidera upphandlingspolicyn, med avseende på aktuell lagstiftning inom 
LOU samt med avseende på området Grön upphandling”. 
 
Förslag på revidering av upphandlingspolicyn har arbetats fram av 
representanter från kommunstyrelsens stab, ekonomikontoret, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, IT-enheten, tillsammans med upphandlare 
från Telge Inköp AB. Förändringar föreslås i upphandlingspolicyn bland 
annat under punkterna om miljöhänsyn, direktupphandling samt anbuds-
öppning. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab 2010-01-08. 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upphandlings-
policy för Salems kommun enligt upprättat förslag 2010-01-08. 
 

 

Yrkanden 
 
Skriftligt yrkande, bilaga 2, från Randal Piersons (MP) om att policy ska 
förtydligas genom att förändra texten, första stycket i punkt 5 ”Organisation 
och ansvar” enligt följande: …sker på en kostnadseffektiv och formellt 
korrekt sätt inom ramen beskriven i punkt 4 ”Grön upphandling”. 
 

 

Propositionsordning 
 
1.  Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag förutom 

punkt 5 i policyn, vilket förklaras bifallet. 
 
2.  Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag mot Randal 

Piersons förslag gällande punkt 5 i policyn, varpå ordförandens 
förslag förklaras bifallet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upphandlings-
policy för Salems kommun enligt upprättat förslag 2010-01-08. 
___  
 
Deltar ej i beslut 
 
Arne Närström (S), Lillemor Gladh (S) och Kjell Häggkvist (S) deltar ej i 
beslutet. 
___  
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Avsiktsförklaring avseende yrkeshögskola Södertörn AVSIKTSFÖRKLARING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under hösten 2008 inleddes diskussioner kring ett eventuellt samarbete 
inom yrkeshögskoleområdet mellan kommunerna på Södertörn. En 
uppdragsbeskrivning för det fortsatta arbetet togs fram och en arbets-
grupp med representanter från kommunerna tillsattes. Aktiva kommuner 
i arbetet har varit Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, 
Södertälje, Tyresö och Värmdö. 
 
Arbetsgruppen har bedömt att det är viktigt att tydliggöra syfte, mål och 
utvecklingsområden för samarbetet. Därför har en avsiktsförklaring som 
omfattar en beskrivning av syfte, mål och utvecklingsområden för 
Yrkeshögskola Södertörn utarbetats. Dessa beskrivs i tjänsteskrivelse 
från Tyresö kommun 2009-10-27. Tillsvidare bedömer arbetsgruppen att 
det inte finns behov av att fatta något formellt bindande beslut om 
samarbetsform eller ekonomiska åtaganden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden i Salem har 2009-09-08 § 65 fattat beslut 
om att för sin del ställa sig bakom förslaget till ”Avsiktsförklaring om 
samarbete angående Yrkeshögskola Södertörn”. Avsiktsförklaringen har 
senare kompletterats och uppdaterats. Kommunstyrelsens stab föreslår 
att kommunfullmäktige ställer sig bakom avsiktsförklaringen avseende 
Yrkeshögskola Södertörn, 2009-10-27. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom 
avsiktsförklaringen avseende Yrkeshögskola Södertörn, 2009-10-27. 
___  
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Yttrande över utredning om samgående mellan Samordningsförbundet 
Botkyrka och Huddinge samt utvidgningen med Salems kommun 

YTTRANDE 

  
Ärendebeskrivning 
 
2009-11-16 inkom en remiss från samordningsförbundet i Botkyrka 
angående utredning av ett eventuellt samgående mellan samordnings-
förbundet Botkyrka och Huddinge samt utvidgning med Salems 
kommun.  
 
Ärendet har sänts till socialnämnden för yttrande. Ärendet beskrivs i 
tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2009-11-27. Socialnämnden 
beslutade 2009-12-15 § 131 att föreslå kommunstyrelsen avge yttrande 
från socialförvaltningen som sitt eget till Botkyrka samordningsförbund. 
 
I förslag på remissvar från socialnämnden uttrycks en vilja att delta, att 
kommunen önskar ha en röstberättigad ledamot i styrelsen samt förslag 
på budgettilldelning från Salems kommun på 400 – 500 tkr. 
 
I en kompletterande tjänsteskrivelse från socialförvaltningen samt 
ekonomikontoret redogörs för hur kommunen beräknas finansiera 
deltagande i samordningsförbundet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande enligt socialnämndens förslag 

2009-12-15 till Botkyrka samordningsförbund. 
 
2. Kommunstyrelsen godkänner kompletterande tjänsteskrivelse 

2010-01-19 som redogör för hur kommunen beräknas finansiera 
deltagande i samordningsförbundet. 

 
3. Kommunen uttalar att målsättningen med gemensamt sam-

ordningsförbund ska vara att minska kommunens kostnader. 
___  
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Utökning av kommunal borgen för SRV återvinning AB´s återvinnings-
anläggning 

SRV ÅTERVINNING AB 

  
Ärendebeskrivning 
 
SRV Återvinning AB (SRV) ägs gemensamt av fem kommuner på 
Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem) varav 
Salems kommuns andel är 2,75 %.  
 
Enligt miljöbalken ska tillstånd som innefattar deponeringsverksamhet 
även innefatta en ekonomisk säkerhet. De beräkningar som tidigare har 
gjorts har visat att beloppet på den ekonomiska säkerheten ska vara  
80 769 500 kr. I praktiken innebär det en bankgaranti eller kommunal 
borgen på 81 Mkr. Tidigare under 2009 har SRV:s ägarkommuner 
utställt borgen för detta ändamål till ett sammanlagt belopp av 81 mnkr. 
 
Vid domstolsförhandling i september 2009 har det framkommit att även 
moms för motsvarande belopp ska garanteras via bankgaranti eller 
kommunal borgen. SRV måste följaktligen säkerställa ytterligare 19 
mnkr innan det nya tillståndet kan tas i drift. SRV:s styrelse har därför 
tagit beslut om att hemställa till respektive ägarkommun om en utökning 
av tidigare beslutad borgen. Den kommunala borgen ska fördelas mellan 
ägarkommunerna i förhållande till ägarandelen i SRV. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2010-01-19. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1.  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Salems 

kommun går i borgen för SRV Återvinning AB för Salems 
kommuns andel på 2,75 % eller 522 500 kronor av utökningen av 
den ekonomiska säkerheten för deponiverksamheten.  

 
2.  Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

borgensavgift skall utgå med 0,25 % per år. 
___  
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Projektplan för 2009 års nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna NYCKELTALSARBETE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Södertörnskommunerna har sedan mitten av 1990-talet bedrivit ett 
gemensamt arbete med att ta fram jämförande nyckeltal för 
kommunernas verksamheter. Arbetet har efterhand utvecklats till att 
omfatta fler verksamhetsområden och fått ökad inriktning mot att 
jämföra kvalitet och service snarare än bara kostnader. För att få en ökad 
tydlighet i nyckeltalsarbetet bör projektplanen fastställas av 
kommunstyrelsen i respektive kommun. Från och med år 2009 ändrades 
organisationen så att ökat ansvar läggs i linjeorganisationen genom 
kommundirektörerna och förvaltningschefer/verksamhetschefer, detta i 
syfte att skapa en större verksamhetsförankring i arbetet. Den 
gemensamma rapporteringen och seminariedagen senareläggs något för 
att möjliggöra att samtliga verksamheter klarar tidsplanen. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2010-01-12. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner projektplan för 2009 års nyckeltalsarbete i 
Södertörnskommunerna. 
___  
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Taxa för upplåtelse av allmän plats TAXA 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Salems kommun finns idag ingen taxa för upplåtelse av allmän plats. 
Upplåtelse av allmän plats sker i låg frekvens, men kontinuerligt, till 
bland annat Cirkus, försäljning av olika slag, offentliga möten, firande 
av t ex nationaldagen, m.m. På senare tid har ansökningar av mer 
permanent karaktär inkommit. Exempel på detta är Thai-terassen vid 
Timmermansstigen, brödförsäljning vid pendeltåget, samt uteservering i 
anslutning till Salem centrum. I de flesta kommuner är det brukligt med 
en taxa för upplåtelse av allmän platsmark. Vid framtagande av förslag 
på taxa har Nynäshamn, Botkyrka och Tyresö kommuns taxor använts 
som referensmaterial. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse, med taxeförslag i bilaga, från miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen 2009-09-25.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för 
upplåtelse av allmän plats, enligt förslag från miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Taxan ska gälla fr o m 1 maj. 
___  
 
 

 

 
 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2010-02-08  29 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 20 
 
 
 

 

Förslag till beslut om principlösning för framtida busstrafik i Uttringe FRAMTIDA 
BUSSTRAFIK 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 1998-01-07 att det fortsatta planarbetet i 
kommundelen ska inriktas på att en bussgata anläggs enligt alternativ 2 
(ny väg över Ekdalen) i Bygg- och miljökontorets (nu MSB) utredning. 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-06-15 att anta ”Översiktsplan för 
Salems kommun” vilket innebar att delområdet Ekdalen/Källdalen 
angavs som utredningsområde med följande rekommendationer: 
 
Området skall redovisas som utredningsområde men med inriktning att 
det skall bevaras som grönområde. Om det visar sig tekniskt och/eller 
ekonomiskt omöjligt att trafikera sydvästra Rönninge med normalstor 
SL-buss via Uttringevägen/Uttringe Gårds väg så bör förslaget finns 
kvar som alternativ. 
 
I samband med arbetet med detaljplaner för sydvästra Rönninge har 
frågan om trafikering med normalstor buss i Rönninge aktualiserats. 
Gatuenheten har översiktligt undersökt möjligheterna att trafikera 
Rönninge med normalstor linjebuss till skillnad från den ”vinkbuss” 
inom närtrafiken som trafikerar området idag. En provtur har 
genomförts gemensamt med SL, Swebus, skyddsombud samt politiker 
och tjänstemän från Salems kommun. SL har därefter inkommit med ett 
yttrande som legat till grund för framtagandet av en översiktlig kalkyl. 
Kalkylen är framtagen av Sweco. Den betraktas som tillräckligt 
detaljerad för att fungera som beslutsunderlag i kommunens översiktliga 
planering. Kostnaderna bygger på etablerade entreprenörers á-prislistor. 
 
Kalkylen baseras på två olika sträckningar. Den första sträckningen 
(alternativ 1) går Dånviksvägen-Uttringevägen-Uttringe gårds väg-Sand-
bäcksvägen. Den andra sträckningen (alternativ 2) går Dånviksvägen-
Uttringevägen-ny väg via Hagsätervägen/Ekdalen-Sandbäcksvägen. En 
vändslinga vid Sandbäcksvägen, strax innan kvarteret Lustigknopp, är 
tänkt oavsett sträckning enligt SL:s rekommendationer. 
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I alternativ 1 krävs en breddning av bergskärningen på Uttringe gårds 
väg och i alternativ 2 krävs nybyggnation av en ny gata genom Ekdalen. 
Kostnaden för att bygga en ny väg genom Ekdalen är ca 10 gånger så 
hög jämfört med breddning av bergsskärningen. Övriga åtgärder måste 
genomföras oavsett sträckning. I Ekdalen finns flera 
naturminnesskyddade ekar som också måste tas hänsyn till vid en 
gatuutbyggnad. Detta kan fördyra detta alternativ ytterligare. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att en anpassning av 
gatustandard för framtida busstrafikering sker via Uttringe gårds väg i 
huvudsakenligt alternativ 1. En exakt linjesträckning redovisas i de 
pågående arbetena med berörda detaljplaner i sydvästra Rönninge. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2009-11-23. Kommunstyrelsens 
tekniska utskott har behandlat ärendet 2009-12-14. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1. En sträckning via 

Uttringe gårds väg ska ligga till grund för fortsatt planering av 
busstrafikering med normalstor buss i Uttringe. 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen att ta fram en fördjupad studie avseende alternativ 1. 
___ 
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Överföringar av investeringsbudget inför bokslut 2009 ÖVERFÖRINGAR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att komma ikapp 
avseende pågående investeringsprojekt. På grund av sent inkomna faktu-
ror samt tidigare förseningar har man dock inte kunnat hämta in tiden 
fullt ut. Genom ett godkännande av överföring av investeringsbudget 
kan respektive projekt inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
enligt nedanstående sammanställning, fortgå enligt tidplaner. Den totala 
cirka summan av investeringsmedel att överföra från år 2009 till år 2010 
är 69 370 000 kr. 
 
Pågående investeringsprojekt: 
 
· Till- och ombyggnad av Salarps äldreboende 
· Säbyskolan, Fönsterunderhåll 
· Söderby Friskola, Upprustning 
· Säby sim- och sporthall, Upprustning 
· Driftverksamheten, Förrådslokal 
· Säbyskolan, fd AME, SFI, Ungdomsmottagning, Datortek 
· Prästgården, Anpassning för särskilt boende 
· Verksamhetsanpassningar och arbetsmiljöförbättrande åtgärder 
· Skönviksvillan, Verksamhetsanpassningar 
· Köksutredningen, Åtgärdsgenomföranden 
· Handikappanpassningar, Åtgärdsgenomföranden 
· Sysslagården, Underhållsåtgärder 
· Åtgärder för ökad tillgänglighet 
· Bottenskikt plaskdammen 
· Styrsystem gatubelysning 
· Avloppspumpstation Rönninge c 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen 2009-11-30. Kommunstyrelsens tekniska utskott har 
behandlat ärendet 2009-12-14. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner överföringar av investeringsbudget inför 
bokslut år 2009, enligt förslag från kommunstyrelsens tekniska utskott. 
___  
 
 

 

 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2010-02-08  33 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 22 
 
 
 

 

Tennishallen 
 

TENNISHALLEN 

Ekonomichef Jan Lorichs och kultur- och fritidschef Rolf Johanson 
informerar om hur taket på Tennishallen rasat in på grund av all snö. 
___  
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Ensamkommande flyktingbarn FLYKTINGBARN 
 
Ordföranden informerar om pressmeddelande från Kommunförbundet 
Stockholms län om att öka mottagande av ensamkommande flykting-
barn.  
 
Ordföranden informerar om att Salems andel är 5 platser. 
___  
 

 

 
 
 
 


