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 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 1 
 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGS-
ÄRENDEN 

Karolinska universitetssjukhusets Rapport ”Behovsinventering av 
information i Sveriges kommuner om missbruk av dopningsmedel” 
 

 

Minnesanteckningar, Handikapprådet 2008-11-11  
 
SKL:s beslut nr 15 ”Möjlighet att leva som andra – ny lag om stöd och 
service till vissa personer med funktionsnedsättning” 
 

 

SKL, Öppna jämförelser 2008 vård och omsorg om äldre 
 

 

Rådet för arkitektur form och design ”Vår tids skola – hur ska den 
byggas?”  

 

 
SKL, Aktuellt på äldreområdet 2008 
 
Migrationsverket, 2008-12-10, Året sista informations- och prognosbrev  
 

 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 
 

 

08:79 Ersättning till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL 
för år 2009 
 

 

08:83 Överenskommelse rörande RIB 07 med SKTF och Kommu-
nal 
 

 

08:84 Ändrade rättegångsregler – prövningstillstånd i Arbetsdom-
stolen m m 
 

 

08:86 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
 

 

08:87 Seniorbostäder – Kommunkartläggning 2008  
 

 

08:88 Information om nya regler för arbetskraftsinvandring från 
länder utanför EU/ESS fr o m den 15 december 
 

 

08:91 
___  
 

Ändringar i föräldrabalken fr o m den 1 januari 2009   
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Anmälan av delegeringsbeslut ANMÄLAN AV 
DELEGERINGSBESLUT 

Personalärenden 
 
Glenn Nilsson 
Rönninge skola 
Nr 16, 18/2008 
Ledighet, Ändring i anställning 

 

 
Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 16-17/2008  
Vikariat, förlängning av tjänst 
 

 

Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr 26-28/2008  
anställning, vikariat 

 

Lena Helstad 
Skogsängs förskoleområde 
Nr 96-111/2008  
Vikariat 
 

 

Kommunstyrelsens ordförande 
Nr 1-3/2009  
Hemställan om ersättning för utbildning 
Projekt trafiksäkerhet Lustigknopp 
Vikarierande kommundirektör 

 

___  
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Inrättande av kommunalt naturreservat på fastigheten Ersboda 1:1 i 
Salems kommun 

NATURRESERVAT 

  
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunens översiktsplan ingår fastigheten Ersboda 1:1 i ett 
bevarandeområde för Natur och Kultur. Föreslagen markanvändning för 
fastigheten är närströvområde för invånare i Salems kommun, och 
fastigheten förslås skyddas som tätortsnära natur- och kulturområde och 
bli naturreservat.  
 
Kommunen förvärvade Ersboda 1:1 av Stockholms stad 2008-10-21. 
Naturvårdsverket kan lämna markåtkomstbidrag för lokala naturvårds-
projekt. Bidrag uppgår till högst 50 % av bidragsberättigat belopp. 
Ansökan om bidrag görs hos länsstyrelsen i Stockholms län för yttrande 
före beslut av Naturvårdsverket.  
 
Ärendet har beretts av plan- och exploateringsenheten, enligt tjänste-
skrivelse 2008-11-24. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ger bygg- och miljönämnden i uppdrag att 

upprätta handlingar för inrättande av kommunalt naturreservat på 
fastigheten Ersboda 1:1, Salems kommun. 

 
2. Kommunstyrelsen ger plan- och exploateringsenheten i uppdrag att 

ansöka om markåtkomstbidrag för förvärvet att fastigheten 
Ersboda 1:1, Salems kommun. 

___  
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Uppdrag om program till detaljplan för Heliodal, plan nr 80-59 och 
Solliden, plan 80-60 

DETALJPLAN 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-04-24 § 47, att uppdra åt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att göra förstudier för områdena 
Heliodal och Solliden utifrån riktlinjerna i översiktsplanen, samt att se 
över gränsdragningen för detaljplanområdet Solliden. En grund-
förutsättning för planläggningen är att åstadkomma en utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp i sydvästra Rönninge och därmed 
möjliggöra bebyggelse på befintliga obebyggda fastigheter och en viss 
möjlighet till avstyckning. 
 
Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen har upprättat en förstudie för 
Solliden, 2007-10-02, och en för Heliodal, 2007-11-15. Efter att för-
studierna upprättades har ny information tillkommit genom olika 
utredningar med mera, som kan påverka planområdenas omfattning och 
innehåll. 
 
Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen föreslår att planprogrammen 
inriktas på öppen diskussion kring olika alternativ där sådana finns, t ex 
förtätningsintervall och vägdragning. Heliodal och Solliden har många 
frågor gemensamt, däribland avgränsningen mellan områdena. Miljö- 
och samhällsbyggandsförvaltningen föreslår därför att processerna drivs 
parallellt under programskedet, helst även under plansamrådet. Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen avser att till kommunstyrelsen i 
mars 2009 återkomma med program som ska sändas ut på samråd. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen att upprätta ett gemensamt program till detaljplaner för Heliodal 
och Solliden på basis av utförda förstudier, och i lämplig mån inkludera 
översiktsplanens område nr 8 längs Krossvägen. 
___  
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Detaljplan för kv Soldalen m fl i södra Rönninge DETALJPLAN 
 

Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2008-09-23 § 102, att ställa ut en 
detaljplan för Soldalen, plan nr 80-53, upprättad av exploaterings-
enheten. Kungörelsen har varit uppsatt på kommunens officiella 
anslagstavla och annonsering har skett i tidningen Mitt i Salem 
Botkyrka. Detaljplanen har varit utställd under tiden 2008-10-07 – 2008-
11-04.  
 
Under utställningstiden har 32 yttranden inkommit. 18 yttranden 
innehåller erinringar. Dessa redovisas i ett utlåtande daterat 2008-11-24. 
De inkomna yttrandena har föranlett revideringar av detalj-
planeförslaget, vilka framgår av tjänsteskrivelse från plan- och 
exploateringsenheten 2008-12-03. 
 
Uppdraget har bedrivits parallellt med gatukostnadsutredning över 
detaljplaneområdena Lustigknopp, Soldalen, Sandbäck och del av 
Engelsberg. Planarbetet har dragit ut på tiden på grund av bland annat 
synpunkter från länsstyrelsen om markavvattning. Detta har i 
förlängningen föranlett en viss omprojektering av infrastrukturen. 
 
Bygg- och miljönämnden har 2008-12-16 beslutat att godkänna 
detaljplanen för att sedan överlämna den till kommunstyrelsen för 
godkännande och till kommunfullmäktige för antagande. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för kv Soldalen m fl i 

södra Rönninge, plan nr 80-53, upprättad i september och revi-
derad i december 2008 av plan- och exploateringsenheten. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan 

för kv Soldalen m fl i södra Rönninge, plan nr 80-53, upprättad i 
september och reviderad i december 2008 av plan- och 
exploateringsenheten. 

___  
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Deltar ej i beslutet 
 
Sam Stadener (c) och Randal Piersons (mp) deltar ej i beslutet. 
___  
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Gatukostnadsutredning över detaljplaneområdena Lustigknopp, 
Soldalen, Sandbäck och del av Engelsberg 

GATUKOSTNADS-
UTREDNING 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2000-11-27 § 171, att uppdra åt bygg- och 
miljönämnden att upprätta förslag till gatukostnadsutredning över 
rubricerade detaljplaneområden. 
 
Uppdraget har bedrivits parallellt med detaljplanearbetet för kv Soldalen 
m fl. Planarbetet har dragit ut på tiden på grund av bland annat 
synpunkter från länsstyrelsen om markavvattning. Detta har i 
förlängningen föranlett en viss omprojektering av infrastrukturen. Bygg- 
och miljönämnden beslutade 2008-09-23 § 116, att ställa ut 
gatukostnadsutredning över rubricerade områden, uppdaterad i 
september 2008. Utställningen har pågått 2008-10-07 – 2008-11-04. 
Yttranden har inkommit från ägarna till fem fastigheter inom området. 
Dessa yttranden har kommenterats i särskilt utlåtande. Yttrandena 
föranledde inte plan- och exploateringsenheten att föreslå några 
ändringar av utställningshandlingarna.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2008-12-16 § 148 att godkänna 
gatukostnadsutredningen över detaljplaneområdena Lustigknopp, 
Soldalen, Sandbäck och del av Engelsberg, upprättad av plan- och 
exploateringsenheten i september 2008, och överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut. 
 
I en tjänsteskrivelse från plan- och exploateringsenheten 2008-12-17 
samt bifogad karta, redogörs för gatukostnader och bakgrunden till 
dessa, hur beräkning görs, m.m. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna gatu-
kostnadsutredningen över detaljplaneområdena Lustigknopp, Soldalen, 
Sandbäck och del av Engelsberg, upprättad av plan- och exploaterings-
enheten i september 2008. 
___  
 

 

Deltar ej i beslut 
 
Sam Stadener (c) och Randal Piersons (mp) deltar ej i beslutet. 
___  
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Genomförandeavtal mellan Salems kommun och ägarna till fastigheter-
na Höganloft 2-3 och Soldalen 12 

GENOMFÖRANDE-
AVTAL 

  
Ärendebeskrivning 
 
Genomförandeavtalet är en av förutsättningarna för att detaljplan kv 
Soldalen m fl, och gatukostnadsutredningen över Lustigknopp, Soldalen, 
Sandbäck och del av Engelsberg kan antas, respektive godkännas, av 
kommunfullmäktige. Genomförandeavtalet behandlar frågor mellan 
kommunen och ägarna till fastigheterna Höganloft 2-3 och Soldalen 12, 
exempelvis ersättningar mellan parterna, ansvar för utbyggnaden av 
allmänna anläggningar, fastighetsbildningsåtgärder, gatukostnadsersätt-
ningar och exploateringsgrad.  
 
Ärendet har beretts på plan- och exploateringsenheten, enligt tjänste-
skrivelse 2008-11-20. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett 
genomförandeavtal med ägarna till fastigheterna Höganloft 2-3 och 
Soldalen 12, upprättat i december 2008. 
___  
 

 

Deltar ej i beslut 
 
Sam Stadener (c) och Randal Piersons (mp) deltar ej i beslutet. 
___  
 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2009-01-12  11 
 

 Sign Beslutsexpediering 
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Genomförandeavtal mellan Salems kommun och ägarna till fastigheten 
Uttringe 1:193 

GENOMFÖRANDE- 
AVTAL 

  
Ärendebeskrivning 
 
Genomförandeavtalet är en av förutsättningarna för att detaljplan kv 
Soldalen m fl, och gatukostnadsutredningen över Lustigknopp, Soldalen, 
Sandbäck och del av Engelsberg kan antas, respektive godkännas, av 
kommunfullmäktige. Genomförandeavtalet behandlar frågor mellan 
kommunen och ägarna till fastigheten Höganloft Uttringe 1:193 
exempelvis ersättningar mellan parterna, ansvar för utbyggnaden av 
allmänna anläggningar, fastighetsbildningsåtgärder, gatukostnadsersätt-
ningar och exploateringsgrad.  
 
Ärendet har beretts på plan- och exploateringsenheten, enligt tjänste-
skrivelse 2008-11-20. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett 
genomförandeavtal med ägarna till fastigheten Uttringe 1:193, upprättat 
i december 2008. 
___  
 

 

Deltar ej i beslut 
 
Sam Stadener (c) och Randal Piersons (mp) deltar ej i beslutet. 
___  
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Förordnande av personuppgiftsombud PERSONUPPGIFTS-
OMBUD 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005-10-31 att förordna kommun-
sekreterare Kjell Sjundemark till personuppgiftsombud enligt 
personuppgiftslagen (PuL). Kjell Sjundemark har slutat sin anställning 
hos kommunen varför nytt ombud bör utses.  
 
Kommunstyrelsens stab föreslår i tjänsteskrivelse 2008-11-24 att 
kommunstyrelsen utser kommunsekreterare Linda Karelid till person-
uppgiftsombud, samt att kommunstyrelsen delegerar frågor enligt 28 § 
PuL till kommunsekreteraren. Enligt 28 § PuL skall den 
personuppgiftsansvarige (nämnden) på begäran av en registrerad snarast 
rätta, blockera eller utplåna felaktiga personuppgifter. Av praktiska skäl 
bör detta delegeras.  

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunsekreterare Linda 

Karelid som personuppgiftsombud för kommunstyrelsen.  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera frågor enligt 28 § PuL till 

kommunsekreterare Linda Karelid. 
___  
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Matchning Södertörn MATCHNING 
SÖDERTÖRN 

Ärendebeskrivning 
 
Under hösten 2007 togs ett regionalt utvecklingsprogram för Södertörn 
fram i syfte att belysa gemensamma frågor där kommunerna kan 
samverka. Ett mål inom programmet handlar om att arbeta med att bryta 
diskriminerande inslag på arbetsmarknaden. För att komma till rätta med 
detta, och andra hinder på arbetsmarknaden, kom uppdraget om en 
gemensam matchningsorganisation på Södertörn.   
 
Under året som arbetet med Matchning Södertörn har pågått har 
uppdraget resulterat i två delprojekt, en näringslivsdel och en 
arbetssökandedel, vilka är planerade att delvis finansieras av EU:s två 
strukturfonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska 
Socialfonden. Projekten och ansökningsförfarandet beskrivs närmare i 
bifogade handlingar från Styrgruppen för Matchning Södertörn. 
 
Kommunernas medfinansiering sker i huvudsak genom redan insatta 
resurser för målgruppen samt en kontantinsats på 75 tkr per kommun 
och år. Medel för kontantinsatsen finns avsatta i 2009 års budget. 
Kommunstyrelsens stab har sammanfattat ärendet i tjänsteskrivelse 
2008-12-18, och föreslår kommunstyrelsen att godkänna inriktning och 
upplägg samt godkänna genomförandeansökningarna. 
 

 

Kommunstyrelsens  beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner inriktning och upplägg av de båda delpro-
jekten inom ramen för uppdraget om Matchning Södertörn samt godkän-
ner genomförandeansökningarna. 
___  
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Justering av matavgiften inom äldreomsorgen MATAVGIFTEN INOM 
ÄLDREOMSORGEN 

Ärendebeskrivning 
 
I samband med budget 2005 beslutade socialnämnden om höjning av 
matavgiften med 10 % vid särskilt boende och vid eget boende för 
matlådor. Under perioden 2005-2008 har priserna ökat med 6,98 % 
enligt konsumentprisindex. Socialnämnden har beslutat, 2008-11-17 § 
98, att föreslå kommunfullmäktige besluta att från 2009 höja avgiften 
för måltidsservice med 90 kr per månad för personer i särskilt boende 
och korttidsboende och med 3 kr per portion för personer i eget boende 
som har matlådor eller deltar i kommunens dagverksamhet.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fr om 2009-
03-01 höja matavgiften för måltidsservice med 90 kr per månad för 
personer i särskilt boende och korttidsboende, samt med 3 kr per portion 
för personer i eget boende som har matlådor eller som deltar i 
kommunens dagverksamhet. 
___  
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Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen, taxa för prövning 
och tillsyn enligt livsmedelslagen 

AVGIFTER/TAXA 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om taxa för livsmedelskontroll samt 
vilken timtaxa som ska gälla för nämndens tillsyn. Kommunfullmäktige 
ska även besluta om vilket riksklassificeringssystem kommunen ska 
tillämpa. 
 
Bygg- och miljöenheten har beskrivit den nya lagstiftningen i 
tjänsteskrivelse 2008-11-05. Bygg- och miljönämnden har 2008-11-18 § 
135 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta i bilaga 1 redovisad 
taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen för kommunens 
offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, samt besluta att timtaxan 
(timavgiften) vid tillämpning av taxan bibehållet ska vara 800 kr per 
timme kontrolltid. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fr om 2009-03-

01 anta taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen för 
kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet, enligt 
tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
2008-11-05, bilaga 1. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tim-

taxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan, bibehållet ska vara 
800 kr per timme kontrolltid.   

___  
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Ung i Salem – revidering av mål UNG I SALEM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ung i Salem är ett förebyggande ungdomsarbete mellan i huvudsak 
barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social-
nämnden, för ungdomar i åldern 11-19 år. 
 
De politiska representanterna i ungdomsledningsgruppen har 
tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet 
fört en diskussion om den framtida inriktningen på arbetet inom Ung i 
Salem samt föreslagit nya mål för samverkansarbetet. Förslaget har 
sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt socialnämnden och efter inkomna svar har förslaget 
reviderats. Kommunstyrelsens stab har sammanfattat ärendet i tjänste-
skrivelse 2008-12-17. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

föreslaget kommunövergripande mål för Ung i Salem: ”Insatserna 
genom Ung i Salem leder till att ungdomars trygghet förbättras 
samt att skadegörelse och alkohol- och tobakskonsumtion minskar. 
Kommunens strävan är att uppnå nollanvändning av narkotika.”  

 
2. Kommunstyrelsen fastställer föreslagna nämndmål samt 

indikatorer för måluppfyllelse för Ung i Salem. 
___  
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Firmatecknare m m för Salems kommun år 2009 FIRMATECKNARE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndi-
gas teckna kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, 
avtal, köpekontrakt, m.m. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare 
 
1 avseende kommunens lån, borgensåtagande och övriga 

kommungemensamma finansiella avtal,  
 utse kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (m) eller, 

vid förfall för denne, kommunstyrelsens vice ordförande Anna-
Carin Bylund (fp), i förening med endera av följande personer: 

 
 Kommundirektör Mats Carlsson 
 Ekonomichef Jan Lorichs 

Ekonom Judy Stjerne 
 

 

 
2 avseende avtal och utlandsbetalningar 

utse kommundirektör Mats Carlsson eller, vid förfall för denne, 
ekonomichef Jan Lorichs, i förening med endera av följande  
personer: 
Ekonom Judy Stjerne 
Ekonom Anita Wiberg 
Ekonom Lena Eneroth 

 

 

3 Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören Mats Carlsson, 
eller vid förfall för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen 
Mikael Nielsen att på kommunens vägnar underteckna 
köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/kommun-
fullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsför-
säljning. 

 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2009-01-12  18 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
forts Ks § 14 
 
 
 
4 Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med 

elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och 
plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden, värdehandlingar 
o dyl: 

 
 Kommundirektör Mats Carlsson 
 Ekonomichef Jan Lorichs 
 Ekonom Judy Stjerne 
 Ekonom Anita Wiberg 
 Ekonom Lena Eneroth 
 
 Två i förening eller en av dessa i förening med endera av 

följande personer: 
 
 Ekonomiassistent Maj-Britt Reidmar 
 Ekonomiassistent Ria Alkhouri 
 Ekonomiassistent Lars Thomas 
 

 

 
5 Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med 

elektronisk signatur underteckna kommunens bankgiro 
(kundnummer 24 23 88) och plusgiro (kundnummer M 4471) och 
avseende socialbidrag mm. 

 Kommundirektör Mats Carlsson 
 Socialchef Christina Häckner 
 Utvecklingsledare Jan Helin 
 Enhetschef Susan Troberg 
 Enhetschef Gunilla Ramstedt 
            Enhetschef Eva-Stina Premberg (fr om 2009-02-23)  
            Enhetschef Thory Mollberg  
  
 Två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande 

personer: 
  
 Assistent Annelie Lilljebjörn 
 Utredningsassistent Solveig Welander 
 Behandlingsassistent Tomas Hilmersson 
 Administrativ samordnare Anita Karlsson 
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6 Kommunstyrelsen beslutar att Jan Lorichs och Judy Stjerne var 

för sig skall äga tillträde till Salems kommuns bankfack. 
 
7 Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Carlsson 

att under semesterperioden, v 26 t o m v 33, bland förvaltnings-
/kontorscheferna bemyndiga andra personer än de under punkt 2, 
3 och 4, första stycket nämnda att underteckna kommunens bank- 
och plusgiro, bankärenden, värdehandlingar och dylikt. 

 
8 Kommunstyrelsen beslutar att Mats Carlsson och Jan Lorichs var 

för sig skall äga rätt att utkvittera för Salems kommun inlämnade 
värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt. 

 

 
9 Kommunstyrelsen uppdrar åt Jan Lorichs, Judy Stjerne och Anita 

Wiberg två i förening eller en av dessa i förening med endera Ria 
Alkhouri, Lars Thomas eller Maj-Britt Reidmar underteckna 
kommunens moms och skattedeklarationer. 
 

10 Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadschefen 
Mikael Nielsen och fastighetschefen Anders Öttenius att var för 
sig underteckna kommunens fastighetsdeklarationer. 

___  
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Beslutsattestanter 2009 inom kommunstyrelsens stab, ekonomikontor, 
personalkontor samt serviceavdelning 

BESLUTS-
ATTESTANTER 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunens reglemente för budgetansvar och internkontroll utser 
respektive nämnd vilka som ska vara budgetansvariga samt ha attesträtt. 
 
För kommunstyrelsens stab, ekonomikontor, personalkontor samt 
serviceavdelning föreslås budgetansvariga och attestanter för 2009 enligt 
bifogade sammanställningar. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter för kommunstyrelsens stab, 
ekonomikontor, personalkontor samt serviceavdelning i enlighet med 
tjänsteskrivelse daterad 2009-01-12. 
___  
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Svar på motion om avskaffande av tomtkön SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anna-Carin Bylund har för Folkpartiet i Salem i en motion föreslagit att 
den kommunala tomtkön ska avskaffas. Motionären föreslår att 
kommunen i stället ska sälja sina tomter genom budgivning för att på så 
sätt få högsta möjliga markandspris. 
 
Salems kommun upprätthåller idag ett tomt- och småhusregister där 
kommunen genom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder 
av kommunen beslutade, tomt- och småhusförsäljningar till registrerade 
sökanden. Gällande regler för kommunens tomtkö antogs av 
kommunfullmäktige 1989-04-27 § 49. 
 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsens tekniska utskott, som 
2008-12-15 antagit följande yttrande: 
 
”Totalt finns f n 110 personer i kommunens tomtkö, varav många har 
funnits i tomtkön under en ansenlig tid. De närmaste åren väntas 
kommunen sälja ett antal tomter i nya exploateringsområden. Det vore 
därför fel mot dem som står i tomtkön att nu avskaffa densamma. 
Motionen bör avslås.” 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen uttalar följande: 
 
 ”Totalt finns f n 110 personer i kommunens tomtkö, varav många 

har funnits i tomtkön under en ansenlig tid. De närmaste åren 
väntas kommunen sälja ett antal tomter i nya 
exploateringsområden. Det vore därför fel mot dem som står i 
tomtkön att nu avskaffa densamma. Motionen bör avslås, men ett 
nytt ställningstagande till tomtkön bör göras om tre år. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens värdering av 
fastigheternas marknadspris bör även fortsättningsvis ske genom 
noggranna dialoger med mäklare och andra aktörer på mark-
naden.”  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 
___  
 

 

Deltar ej i beslutet 
 
Anna-Carin Bylund (fp) och Randal Piersons (mp) deltar ej i beslutet. 
___ 
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Tilldelningsbeslut beträffande långsiktigt behov av förnyelse av IT-
miljön 

IT-MILJÖN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2008-09-29 § 109 har ekonomikontoret 
upphandlat datorleasing för kommunen. Upphandlingen utföll till 
Portalab Datortillbehör AB:s fördel och därför föreslås att företaget 
antas som leverantör, enligt tjänsteskrivelse från ekonomikontoret  
2009-01-12.  
 
PC-leasingen omfattar utbyte av 555 datorer, spridda över kommunens 
verksamheter. I leasingavtalet ingår försäkring av leasad utrustning, 
samt fullt funktionsansvar för hårdvaran under avtalstiden. Avtalet gäller 
under tre år och den totala kostnaden omfattar ca 2,3 milj kronor. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen fattar tilldelningsbeslut innebärande att Portalab 
Datortillbehör AB, org nr 556560-6463, antas som leverantör av 
datorleasing till Salems kommun. 
____ 
 

 

Paragrafen justeras omedelbart: 
 
 
 
…………………………………………. ……………………………………. 
Lennart Kalderén  Lars Morberg 

 

 
 
 
 
 
 


