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 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 105 
 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGS-
ÄRENDEN 

Socialstyrelsen, 2008-05-29 ”Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen 
rättspsykiatrisk vård” 
 

 

Migrationsverket, 2008-08-12 ”Sänkt prognos över antalet asylsökande 
men oförändrat behov av introduktionsplatser i kommuner” 
 

 

Minnesanteckningar för handikapprådet 2008-08-26 
 
Minnesanteckningar för pensionärsrådet 2008-08-26 
 
Minnesanteckningar KSTU 2008-09-08 
 

 

Sveriges kommuner och landsting, 2008-08-25 ”Ägarstyrning” 
 

 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär  
08:62 Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar 

 
 

08:63 Budgetförutsättningar för åren 2009-2011 
 

 

08:64 Ändrade regler för överklagande av beslut av 
arbetsmiljöverket m m 

 

___    
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Anmälan av delegeringsbeslut ANMÄLAN AV 
DELEGERINGSBESLUT 

Towe Gysing 
Salems dagliga verksamhet 
Nr 1-15/2008  
Vikariat 
 

 

Marsella Qvicker 
Sysslagården 
Nr 1-4/2008  
anställningar 
 

 

Jan Lorichs 
Ekonomikontoret 
Nr 1-3/2008  
Anställning, tilläggslön 
 

 

Barbro Roman Ihlar 
Barn- och utbildningskontoret 
Nr 2/2008  
Vikariat 
 

 

Marie Holmqvist 
Biblioteket 
Nr 16-17/2008  
Visstidsanställning 
 

 

Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr 20-22/2008  
Vikariat 
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Johan von Gerber 
Rönninge gymnasium 
Nr 22-42/2008  
Visstids-, tim- och tillsvidareanställning 
 

 

Glenn Nilsson 
Rönninge skola 
Nr 322,, 346/2008  
Visstidsanställning 
 

 

Ulrica Bodén 
Fritidsgårdsverksamheten 
Nr 13-15/2008  
Personalärenden 
 

 

Eva Sandgren 
Kommunstyrelsens stab 
Nr  8/2008  
Tidsbegränsad anställn 
 

 

Anställningsavtal 
Lennart Kalderén 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektör 
 

 

Bostadsanpassning 
Anders Öttenius 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 30-48/2008  
___ 
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Delårsbokslut per 2008-07-31 och prognos 2008-12-31 DELÅRSBOKSLUT 
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommunala redovisningslagen (KRL) 9 kap. 1 § anges krav på att 
kommunerna minst en gång under räkenskapsåret ska upprätta en sär-
skild redovisning, delårsrapport, för verksamheterna. Rapporten ska 
omfatta en period av minst sex och högst åtta månader av räken-
skapsåret.  
 
Delårsrapporten är ett viktigt instrument för styrning och uppföljning. 
Den ska ge en översiktlig redogörelse för utveckling av kommunens 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Den 
ska 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 11,9 mnkr mot budgeterat 
resultat om 11,2 mnkr d v s +0,7 mnkr. Att resultatet förbättras mellan 
2007 och 2008 förklaras främst av att skatter/bidrag ökar snabbare än 
nettokostnaderna.  
 
Verksamhetens intäkter har mellan de två delårsperioderna ökat med 7,8 
mnkr (10,1 %) medan kostnaderna ökat med 36,6 mnkr (9,9 %). De 
största nettokostnadsökningarna har mellan perioderna skett inom barn- 
och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.  
 
Kommunen beräknas investera för sammanlagt 97 mnkr under 2008 
vilket är 36,2 mnkr lägre än budget och 34,9 mnkr högre än föregående 
år. Budgetavvikelsen beror främst på senareläggning av utbyggnaden av 
äldreboendet Salarp.  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att den tagit del av del-

årsrapporten. 
 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

upprättade delårsrapporten. 
___   
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Ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande IANSPRÅKTAGANDE 
AV MEDEL 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott 
inom fastighetsförvaltningen för elkostnader på 571 tkr. Denna summa 
inkluderar tillkommande fastigheter.  
 
I kommunstyrelsens anslag till förfogande finns 500 tkr reserverade för 
eventuellt ökade elkostnader.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade vid sitt sammanträde 
2008-09-08 att begära 500 tkr i tilläggsanslag för täckande av underskott 
för elkostnader under år 2008.   
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beviljar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
ett tilläggsanslag på 500 tkr för att täcka underskott av elkostnader under 
år 2008 och finansierar detta ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande. 
___  
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Långsiktigt behov av förnyelse av IT-miljön 
 

IT-MILJÖN 

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomikontoret/IT-enheten föreslår att kommunen övergår från att 
göra egna inköp av datorer och utbyten av IT-arbetsplatser till en 
leasinglösning där dessa byts ut var tredje år. 
 
Leasingalternativet medför ingen större merkostnad för åren 2009-2011 
jämfört med föreslagen investeringsbudget. Eftersom investering i IT-
utrustning skrivs av över tre år blir kostnaden jämförbar med leasing-
alternativet då bägge utgör en driftkostnad de tre åren. Dock kommer 
under inkörningsperioden 2009 leasingkostnaderna att överstiga ute-
blivna avskrivningar med cirka –0,5 mnkr, vilket kompenseras av att 
leasingkostnaderna understiger uteblivna avskrivningar med +0,5 mnkr 
2011. Treårscykeln 2009-2011 är alltså neutral resultatmässigt. 
 
En förutsättning för att kostnaderna ska bli i stort sett likvärdiga är att 
grundskolan inför ett nytt, bättre arbetssätt där man använder bärbara 
datorer på särskilda datorvagnar med hjul som hämtas till och från 
berörda lektioner.  
 
Det finns idag utredningar som visar sambandet mellan datorns ålder 
och kostnader. Driftkostnaderna ökar kraftigt efter det att datorns 3-åriga 
fabrikationsgaranti gått ut. 
 
Kostnaden för datorer har under en längre tid tenderat att sjunka och 
någon större avmattning kan ännu ej skönjas. Detta gör att förvaltningen 
bedömer att kostnadskalkylerna har viss säkerhetsmarginal. 
 
Ekonomikontoret/IT-enheten kommer under hösten att ta fram ett 
förfrågningsunderlag för upphandling av leasinglösning av datorer. Det 
är kommunstyrelsen som fattar beslut om leverantör av leasinglösning.  
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Eftersom investeringen i IT-utrustning skrivs av under tre år blir 
kostnaden jämförbar med leasingalternativet då bägge utgör en 
driftkostnad de tre åren.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2008-09-10 
inledningsvis ställt sig bakom ekonomikontorets förslag till en övergång 
av leasing av datorer med en datortäthet i grundskolan på 12 elever per 
dator och 2,7 per anställd.  
 
Nämnden har vid sammanträdet också uttalat att datortätheten i 
grundskolan skall vara en dator per fem elever och en dator per anställd 
år 2011.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen fattar principbeslut om att kommunen övergår 

från att köpa datorer till att istället leasa dem. 
 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomikontoret att upphandla en 

leasinglösning och återkomma till kommunstyrelsen för till-
delningsbeslut. 

 
3. Kommunstyrelsen noterar barn- och utbildningsnämndens målsätt-

ningar om framtida datortäthet och konstaterar att detta måste 
prövas mot bakgrund av tillgängliga ekonomiska resurser.  

___  
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Ny vattentjänstlag samt dess förändring av VA-taxans anläggnings-
avgifter 

VA-TAXANS ANLÄGG-
NINGSAVGIFTER 

  
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av den nya vattentjänstlagen, fr o m 2007-01-01, måste 
gällande VA-taxa ses över och justeras avseende vissa delar, bl. a 
rörande avgifter för omhändertagandet av dagvatten. Även förväntade 
underskott i samband med planerade VA-utbyggnad, för de närmast 
kommande detaljplaneområdena i Salem, föranleder att nivån på 
anslutningsavgifterna bör höjas. 
 
Även brukningsavgifterna måste ses över, eftersom kostnaderna 
överstiger intäkterna. Detta är dock förändringar som kommunledningen 
vill avvakta något med, varför denna tjänsteskrivelse endast beskriver 
föreslagen höjning samt viss komplettering av avgiftskomponenterna 
rörande anläggningsavgifterna för VA. 
 
Enligt den nya antagna vattentjänstlagen skall justeringar av den nya 
VA-taxan vara beslutade och genomförda senast 2008-12-31. Detta 
innebär att beslut rörande brukningstaxan bör tas strax efter sommaren, i 
samband med budgetarbetet för år 2009. Detsamma gäller beslut kring 
de förändrade redovisningsprinciper samt kravet på upprättande av egen 
resultat- och balansräkning, som är en förutsättning för kommande 
beslut om nivåerna avseende brukningstaxan. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har vid sitt sammanträde  
2008-05-26 godkänt miljö- och samhällsbyggandsförvaltningens förslag 
om planerad höjning av anläggningsavgiften samt de förändringar 
rörande anläggningsavgiften som följer av nya vattentjänstlagen.  
  
Kommunstyrelsen fattar beslut på samma förslag till förändringar av 
TAXA för Salems allmänna vatten- och avloppsanläggning (bilaga 3) 
som tekniska utskottet men med en korrekturkorrigering av punkterna 
5.1 och 6.1 enligt rättelse daterad 2008-09-29.  
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Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner planerad 
höjning av anläggningsavgifterna samt de förändringar rörande anlägg-
ningsavgiften som följer av nya vattentjänstlagen i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
___  
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Förslag till ändring av kommunens regler för fördelning och debitering 
av gatukostnadsersättning 

GATUKOSTNADS-
ERSÄTTNING 

  
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) föreslår att kommun-
fullmäktige godkänner en förändring av reduktionen från 25% till 50% 
för bebyggda fastigheter vid debitering av fördelad kostnad för 
tillkommande bebyggelse vid debitering av gatukostnadsersättning samt 
att reduktionen på 50% inte skall skattesubventioneras utan fördelas 
inom fördelningsområdet på tillkommande bebyggelse. 
 
Beslutet medför att bebyggd fritidsfastighet skall debiteras med 25% av 
fördelad kostnad (50% av 50%) och resterande 25%  innan fastigheten 
får bygglov för permanentbostad. 
 
Förslaget innebär inte någon kostnadsökning för kommunen. Det blir en 
omfördelning av gatukostnader från gamla till nya byggrätter inom ett 
fördelningsområde. 
 
Förändringen av kommunens regler träder i kraft då kommunfullmäkti-
ges beslut vunnit laga kraft.   
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1 Kommunfullmäktige föreslås godkänna att befintlig bebyggelse 
inom ett fördelningsområde skall debiteras med 50% av fördelad 
kostnad för nybyggnation och att tidigare bestämmelse om 75% 
upphör fr.o.m. detta beslut vunnit laga kraft. 

 
2 Kommunfullmäktige föreslås godkänna att reduktionen på 50% 

inte skall skattesubventioneras utan fördelas inom fördelningsom-
rådet och att den tidigare bestämmelsen om 25% upphör fr.o.m. 
detta beslut vunnit laga kraft. 

___  
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Ansökan om stimulansbidrag för att utveckla valfrihet inom äldre- och 
handikappomsorg 

ANSÖKAN OM 
STIMULANSBIDRAG 

  
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen gav den 15 mars 2007 en utredare i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ökad valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen 
enligt socialtjänstlagen. För att underlätta övergången till ett system med 
ökad valfrihet och mångfald när det gäller vård, omsorg, stöd och 
service inklusive särskilt boende som ges till äldre och personer med 
funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen har regeringen beslutat att 
avsätta 280 miljoner kronor i bidrag till kommunerna för att utveckla 
valfrihetssystem enligt en ny, föreslagen lagstiftning om valfrihet inom 
äldre- och handikappomsorgen (LOV). Stimulansbidragen ska användas 
till konkreta åtgärder för att utreda och förbereda genomförande i 
kommunerna.  
 
LOV är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan 
tillämpas på handikapp- och äldreomsorgen samt hälso- och 
sjukvårdstjänster. Såväl privata företag som ideella organisationer kan 
ansöka om att bli godkända som utförare. Kommunerna beslutar själva 
om man vill införa ett valfrihetssystem enligt LOV. 
 
Socialnämnden föreslår att en utredning genomförs för att i steg 1 
undersöka om det finns förutsättningar för att införa ett valfrihetssystem 
i Salems kommun. I steg 2 får nämnden i uppdrag att förbereda och 
genomföra ett valfrihetssystem i kommunen. Socialnämnden har för 
närvarande inga egna resurser för att genomföra en utredning om 
valfrihetssystem enligt LOV. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om 1 175 tkr i stimulans-

bidrag från socialstyrelsen för att utreda och förbereda ett 
eventuellt införande av valfrihetssystem inom äldre- och 
handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen. 

 
2. Kommunstyrelsen ger socialnämnden - i steg 1 - i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem inom 
äldre- och handikappomsorgen.  

 
3. Kommunstyrelsen ger socialnämnden - i steg 2 - i uppdrag att 

förbereda och införa ett valfrihetssystem inom äldre- och 
handikappomsorgen. 

 
4 Kommunstyrelsen anställer, under förutsättning att stimulansmedel 

beviljas, en utredare/projektledare under ett år med möjlighet till 
förlängning ytterligare ett år (2009 – 2010). 

___  
 
 

 

 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2008-09-29  15 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 113 
 
 
 

 

Revidering av jämstställdhetsplan för Salems kommun JÄMSTÄLLDHETSPLAN
 
Ärendebeskrivning 
 
Jämställdhetslagen föreskriver att alla arbetsgivare med minst 10 
anställda skall upprätta en jämställdhetsplan varje år. Planen skall 
innehålla en översikt av planerade åtgärder och resultatet av dessa 
åtgärder skall redovisas i nästa plan. Uppföljning sker även i 
personalredovisning och medarbetarenkät.  
 
Jämställdhetslagen har två huvuddelar. Den ena handlar om insatser för 
att uppnå jämställdhet på arbetsplatsen, så kallade aktiva åtgärder. Den 
andra förbjuder diskriminering av enskilda på grund av kön. 
 
En partsammansatt arbetsgrupp har reviderat tidigare jämställdhetsplan. 
I gruppen har ingått en arbetsgivarrepresentant och fyra fackliga 
representanter, en man har ingått i gruppen. Kommunal, LR, 
lärarförbundet och SKTF har representerat de fackliga organisationerna. 
Samverkan om jämställdhetsplanen har skett i den centrala 
samverkansgruppen. Endast LR har lämnat erinringar mot en del i 
planen. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upprättad jämställdhetsplan för 
tidsperioden oktober 2008 – oktober 2009 ska gälla. 
___  
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Salem 24 fortsättning för åren 2008-2010 SALEM 24 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Kommunstyrelsen beslöt den 2 februari 2004 anta ”IT-strategi för 
Salems kommun”. I delstrategi 7 för e-service slogs fast att varje för-
valtning ansvarar för utveckling av sina e-tjänster och att kommun-
ledning och förtroendevalda skall i samarbete ta fram riktlinjer för hur e-
demokrati skall utvecklas på kommunens webbplats och intranät. 
 
Kommunstyrelsen beslöt den 5 april 2005 att anta vision, målsättningar, 
prioriteringar och tidsplan för projektet ”Salem 24”. Tidsplanen 
behandlade perioden 2006-2007 och omfattade både avancerade och 
enkla e-tjänster. Under 2007 har kommunstyrelsens stab gjort en 
uppföljning av enkla e-tjänster (bilaga 1) som redovisades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2007. Arbetsutskottet 
uppdrog till staben att återkomma med en plan för avancerade e-tjänster 
under åren 2008-2010. 
 
Kommunens IT-strategigrupp med representanter från kommunens 
förvaltningar har nedan föreslagit en utbyggnad av avancerade e-tjänster 
och enkla e-tjänster 2008-2010. Slutgiltigt beslut om utbyggnad av e-
tjänster 2009-2010 fattas i samband med budget 2009-2011. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar prioriteringar och tidsplan för projekt ”Salem 
24 fortsättning för åren 2008- 2010” enligt tjänsteskrivelse från 
kommunstyrelsens stab. 
___  
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Regionalt samarbete inom IT-forum IT-FORUM 
 
Ärendebeskrivning 
 
IT-Forum är en sammanslutning i Stockholms län som består av Läns-
styrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholm Stad, 
Region Gotland och övriga kommuner i Stockholms län. Samarbetet 
startade 1996 och har successivt utvidgats. IT-Forum leds av en 
ägargrupp som består av representanter från ägarorganisationerna. IT-
Forum finansieras av medlemsavgifter och under 2008 har dessutom 
statliga stimulansbidrag beviljats för arbetet med den nationella IT-
strategin för vård och omsorg. 
 
Samarbetet regleras i perioder om tre år och ett nytt samarbetsavtal ska 
upprättas från 1 januari 2009. Enligt gällande avtal bidrar Salems kom-
mun med 30 000 kr per år. Enligt förslag till nytt avtal skall avgiften för 
Salem höjas till 36 300 kronor per år. 
 
Under den närmaste avtalsperioden föreslås att IT-Forum får som 
huvuduppgift att realisera ”Den nationella IT-strategin för vård och 
omsorg”. 
  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om att fortsätta sitt engagemang i IT-Forum 
under 2009-2011 med angiven inriktning och angiven ekonomisk insats 
enligt ”Rekommendation” daterat 2008-06-13 från KSL (Kom-
munförbundet Stockholms län). 
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Rekommendation att teckna ”Överenskommelse om att skapa en 
Vuxenutbildningsregion i Stockholms län” 

VUXENUTBILDNINGS-
REGION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunförbundet i Stockholms läns (KSL) utbildningsberedning 
beslutade i september 2006 att en avsiktsförklaring/överenskommelse 
kring samarbetet avseende gemensam vuxenutbildningsregion skulle 
utvecklas. I maj 2007 sändes den på remiss till länets kommuner. 
Samtliga 26 svarade i positiv anda.  
 
Efter remissomgången har justeringar av överenskommelsen skett. 
Information till kommunstyrelseordförandena och kommun- och 
stadsdirektörerna skedde i april 2008. Ett seminarium för kommunernas 
respektive arbetsutskott för vuxenutbildningsfrågor kommer att hållas i 
september.  
 
Överenskommelsens syfte är att skapa en gemensam vuxenutbild-
ningsregion som erbjuder ett brett utbildningsutbud med hög kvalitet 
och som svarar mot samhällets, arbetslivets och högskolans 
kompetenskrav. Samarbetet skall leda till optimalt resursutnyttjande, där 
både kommunala och enskilda utbildningsanordnare ingår. Målet är att 
skapa långsiktigt samarbete kring en vuxenutbildningsregion i 
Stockholms län. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2008-09-10 
föreslagit att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom förslaget om att 
skapa en Vuxenutbildningsregion i länet.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till ”Överenskommelse om 
att skapa en Vuxenutbildningsregion i Stockholms län” under förutsätt-
ning att övriga kommuner i länet godkänner den samma. 
___  
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Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län om att teckna 
samverkansavtal avseende gymnasieskolan 

SAMVERKANSAVTAL –
GYMNASIESKOLAN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna i Stockholms län har tecknat en överenskommelse om att 
arbeta för att skapa en gemensam gymnasieregion. Målet är att hela 
länet skall utgöra ett avtalsområde där eleverna kan söka fritt till alla 
program i alla kommunala gymnasieskolan.  
 
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) rekommenderar efter dialog 
med länets kommuner, med undantag för Stockholm, att dessa tecknar 
ett samverkansavtal som omfattar alla nationella program samt 
specialutformade program och lokala inriktningar. Det individuella 
programmet ingår inte i avtalet. 
 
Förvaltningscheferna på Södertörn sig ställer bakom ett gemensamt 
avtal med övriga kommuner i länet med undantag för Stockholm. 
Förvaltningscheferna är även överens om att den avsiktsförklaring som 
tecknats inom Södertörn avseende samarbetet kring gymnasieskolan bör 
kvarstå och vidareutvecklas. 
 
De kommuner som accepterar att Stockholm undantar natur- och 
samhällsvetarprogrammen från avtalet kan teckna ett avtal med 
Stockholm som omfattar alla övriga nationella program och inriktningar 
samt specialutformade program och lokala inriktningar. Undantaget av 
natur- och samhällsvetarprogrammen (NV och SP) är ömsesidigt i 
avtalet. Det individuella programmet (IV) ingår inte heller i detta avtal.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2008-09-10 
föreslagit att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom Kommunförbundets 
Stockholms län rekommendation att teckna samverkansavtal med länets 
kommuner, med undantag för Stockholm  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Kommunförbundets Stockholms län 
rekommendation att teckna ett samverkansavtal med länets kommuner, 
med undantag för Stockholm, som omfattar alla nationella program samt 
specialutformade program och lokala inriktningar. Det individuella 
programmet ingår inte i avtalet. 
___  
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Förslag till ändringar i taxa för tillsyn enligt Miljöbalken samt revide-
ring i djurskyddstaxan 

ÄNDRINGAR I TAXOR 

  
Ärendebeskrivning 
 
 Med anledning av ny förordning till miljöbalken och att kommunen har 
fått tillsynsansvar för delar inom strålskyddslagen föreslår miljö- och 
samhällsbyggnadskontoret (MSB) ändringar i taxan för tillsyn enligt 
miljöbalken och strålskyddslagen. MSB föreslår också att revideringar 
görs i djurskyddstaxan med anledning av att nuvarande taxa hänvisar till 
fel lagparagrafer. 
 
I förordningen till miljöbalken som kom årsskiftet 2007/2008 finns 
förteckning över de verksamheter som kan inverka på miljön. I samband 
med förändringen i förordningen tog Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) fram förslag på avgifter som ska tas ut för tillsyn. Förslaget från 
SKL har legat till grund för de ändringar som gjorts i taxan för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. 
 
Den timtaxa om 800 kronor/timme för utförd tillsyn och som idag tas ut 
föreslås vara oförändrad. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i sin helhet 

antar taxan för tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i sin helhet 

antar revideringar i taxan för tillsyn enligt djurskydds-
lagstiftningen. 

 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att timtaxan 

(timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 800 kronor/timme 
utförd tillsyn. 

___  
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Svar på motion ”Anläggandet av cykelfält i sydvästra Rönninge” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit att cykelfält ska anläggas 
i sydvästra Rönninge där upptagningsområdet för förskola och skola 
prioriteras.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts yttrande: 
 
”Ombyggnation av Uttringe gårds väg kommer att ske under hösten och 
i samband med det kommer en gångväg att anläggas på en del av 
sträckan. Rosenlundsskolan har F-3 klasser. Enligt NTF bör barn inte 
cykla i trafik förrän i 12-13-årsåldern, så en gångväg till 
Rosenlundsskolan bör täcka barnens behov att ta sig säkert till skolan. 
Inom de kommande åren kommer flera detaljplaner att tas fram för 
sydvästra Rönninge. I samband med detaljplanearbetet har 
möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg mellan Uttringevägen 
och Sandbäcksvägen diskuterats. Sträckningen för den tilltänkta gång- 
och cykelvägen går genom området Ekdalen och många använder den 
stig som finns där idag. Detta skulle bli en utmärkt förbindelse till 
Rosenlundsskolan och är definitivt avskiljd från biltrafik.  
  
Vägarna i Rönninge är smala, krokiga med skymd sikt på flera ställen. 
Vägbredden begränsar möjligheterna till att ha avgränsade, linjemålade, 
cykelbanor i vägbanan varför detta alternativ inte är lämpligt.” 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Med hänvisning till att kommunstyrelsens tekniska utskotts yttrande 
föreslås fullmäktige avslå motionen. 
___  
 
Deltar ej i beslut 
 
Randal Piersons (mp) deltar ej i beslutet. 
___  
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Tillsättning av ny kommundirektör KOMMUNDIREKTÖR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tidigare kommundirektören, Ingela Evegård, slutade sin tjänst i februari 
2008. Sedan dess har Eva Sandgren varit tillförordnad kommundirektör.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg den 5 maj 2008 en 
rekryteringsgrupp bestående av Lennart Kalderén, Anna-Carin Bylund, 
Ankie Bosander och Lars Morberg.  Rekryteringsföretaget Assessio har 
varit stöd i rekryteringsarbetet. Sammanlagt har 42 personer sökt 
tjänsten och av dessa har tre kandidater valts ut och intervjuats av 
rekryteringsgruppen.  
 
Förvaltningschefer, företrädare från staben och de fackliga organi-
sationerna har varit delaktiga i rekryteringsarbetet.  
 
Tillsättningen har förhandlats enligt § 11 MBL och de fackliga 
organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag att 
anställa Mats Carlsson som kommundirektör.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen anställer Mats Carlsson, 540318-0010, som kommun-
direktör from den 12 januari 2009. 
___  
 
 
 

 

 
Omedelbar justering: 
 
 
 
 
………………………………………….                ……………………………………. 
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