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Ks § 64 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGS-
ÄRENDEN 

Sveriges kommuner och landsting, 2009-04-17, Prisindex för vård och 
omsorg 
 

 

Sveriges kommuner och landsting, 2009-04-27, Fallskador bland äldre 
 

 

Regionplane- och trafikkontoret, Rapport 3:2009 Stockholmsöverens-
kommelsen 
 

 

Livsmedelsverket, Nationellt nödvattenlager  
 
Sveriges kommuner och landsting, 2009-05-13, ”Valfrihetssystem för 
nybörjare och andra nyfikna” 
 

 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 
 

 

09:25 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012 
 

 

09:26 Nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av 
verksamhet 
 

 

09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av barnom-
sorgspeng och allmän förskola även för treåringar 
 

 

09:29 Hänsynstagande till den enskildes ekonomi och till möjlighet 
att tillgodose behov genom frivilligorganisationer. Redo-
visning av två rättsfall som rör hemtjänstinsatser enl 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen 
 

 

09:30 
___  
 

Ny skrift Löneavtalet i praktiken  
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Anmälan av delegeringsbeslut ANMÄLAN AV  
DELEGERINGSBESLUT 

Personalärenden 
Tina Anslin 
Salarps äldreboende 
Gamla delegeringsbeslut 
från 2005-2006 
 
Margareta Fagerberg 
Säbytorp 
Nr 7-12/2009  
Vik lärare, kock  
 
Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 7-9/2009  
Timanställn, anställning 
 
Marie Holmqvist 
Biblioteket 
Nr 25,26,28/2009  
Visstidsanställning 
 
Elisabeth Szorath 
Säbyhemmet 
Nr 18-40/2008, 1-11/2009  
Timvikarie, Tillsvidareanställning 
 
Lena Helstad 
Skogsängsgården 
Nr 47-62/2009  
Vikariat 
 

 

Förköpsärende 
Mikael Nielsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 9/2009  
Panncentralen 3 
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Delegering från kommundirektören 
Mats Carlsson 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 2/2009  
Tjänstgörande kommundirektör under sommaren 
 
Upphandling 
Linda Karelid 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 5/2009  
Idrottsmaterial och gymnastikutrustning 
___  
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Placering av nytt särskilt boende för psykiskt funktionshindrade 
 
Ärendebeskrivning 

BOENDE FÖR PSY-
KISKT FUNKTIONS-
HINDRADE 

En planering har pågått under en längre tid för ett gruppboende för 
personer med psykisk funktionsnedsättning. Miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen har utrett lämplig placering och föreslår placeringen 
till Apeln 6 och Apeln 7. Apeln 6 och Apeln 7 är två obebyggda 
fastigheter ägda av Salems kommun, som är belägna vid änden av 
Stationsvägen i Rönninge. Fastigheterna ligger avskilt men samtidigt 
nära allmänna kommunikationer. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har 2009-04-14 beslutat att föreslå 
fastigheterna Apeln 6 och Apeln 7. Socialförvaltningen har bedömt 
tomten som lämplig för boende och samtycker till placeringsförslaget. 
Socialnämnden behandlade ärendet 2009-05-11 § 50 och föreslår 
placeringen av boendet till Apeln 6 och Apeln 7. Det pågår för när-
varande arbete kring budgetramar och investeringsmedel för plan-
perioden 2010-2012 och det är inte klart när i tiden det kan bli aktuellt 
att starta boendet.  
 
Kommunstyrelsens stab föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen att placera nytt särskilt boende i 
form av stödboende för psykiskt funktionshindrade till fastigheten Apeln 
6 och Apeln 7, när det finns budgeterade medel för boendet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen att placera nytt särskilt boende i form av stödboende för psykiskt 
funktionshindrade till fastigheten Apeln 6 och Apeln 7, när det finns 
budgeterade medel för boendet. 
___  
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Rapportering enligt SoL om verkställigheten inom ÄO, OF och IFO, 
första kvartalet 2009 

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 2009-01-01 – 2009-03-31 finns fyra ej verkställda beslut 
att rapportera, vilket beskrivs i tjänsteskrivelse från socialkontoret  
2009-04-20: 
 

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

• Ett beslut 2008-11-13 gäller också en permanent bostad. 
Personen har korttidsplats i väntan på en ledig plats på ledig 
plats. 

• Ett beslut 2008-11-25 gäller också en permanent bostad. 
Personen har korttidsplats i väntan på en ledig plats på önskat 
äldreboende. 

• Ett beslut 2008-11-25 gäller också en permanent bostad. 
Personen har korttidsplats i väntan på en ledig plats på ledig 
plats. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
från socialförvaltningen. 
___  
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Rekommendation att teckna överenskommelse om samverkan rörande 
introduktion av nyanlända 

INTRODUKTION AV 
NYANLÄNDA 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) tog under våren 2008 fram ett 
förslag till samverkansöverenskommelse rörande introduktion av 
nyanlända. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar 
för en ökad samordning och utveckling av insatser för nyanlända. 
Dokumentet sändes på remiss under hösten 2008.  
 
Efter inhämtande av synpunkter från socialnämnden behandlade 
kommunstyrelsens arbetsutskott i Salem remissen 2008-11-17, och 
beslutade då att kommunen ställer sig positiv till innehållet i den 
föreslagna samverkan. 
 
25 kommuner lämnade in synpunkter. Samtliga var i princip positiva när 
det gäller utgångspunkter och syfte. Bostadsbrist påpekades som ett 
särskilt hinder för att bosättningen ska kunna spridas mera jämnt i länet. 
Dessa och andra synpunkter har beaktats i den slutliga utformningen av 
förslaget. KLS:s styrelsen beslutade 2009-03-26 att rekommendera 
kommunerna i Stockholms län att teckna överenskommelsen.  
 
Kommunstyrelsens stab föreslår i tjänsteskrivelse 2009-05-04 
kommunstyrelsen att teckna överenskommelse om samverkan rörande 
introduktion av nyanlända. Socialförvaltningens synpunkter har 
inhämtats i frågan. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att teckna överenskommelse om samverkan 
rörande introduktion av nyanlända. 
___  
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Budgetuppföljning per 31 mars 2009  BUDGETUPPFÖLJNING 
PER 31 mars 2009 

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomikontoret har upprättat budgetuppföljning per 2009-03-31 och 
prognos 2009-12-13, vilket framgår av tjänsteskrivelse 2009-05-07. 
 
Resultatet  
Årets första uppföljning visar ett prognostiserat resultat år 2009 på 
–12 178 tkr exkl VA (-15 742 kr inkl. VA). Det är -19 958 tkr sämre än 
budget.  
 
Målet att resultatet ska uppgå till 2 % av intäkterna nås inte 
Med det försämrade prognostiserade resultatet på -15,7 mnkr kommer 
kommunen inte att uppfylla målet för god ekonomisk hushållning. 
Aktuell resultatprognos pekar på negativt resultat medan målet är +2 
procent av skatter och bidrag.  
 
Kommunens skatteintäkter och statsbidrag –20,9 mnkr lägre än budget 
Skatteintäkterna för år 2009 prognostiseras i uppföljningen till -18,5 
mnkr lägre än budget. Utjämningen har också försämrats jämfört med 
budget med -2,4 mnkr. Sammantaget försämras därför skatteintäkter och 
utjämning med -20,9 mnkr jämfört med budget.  
 
Investeringar 
Uppföljningen av kommunens planerade investeringar visar att 66 154 
tkr inte kommer att användas under året. Det förklaras främst av att 
ombyggnaden av Salarp samt nytt autismboende inte färdigställs i år. 
Dessutom infaller obudgeterade statsbidrag avseende energioptime-
ringsprojektet. 
 
Eftersom det visat sig att nedgången är betydligt snabbare än väntat, 
behöver nämnderna kostnadsanpassa 2009. Därför har kommunstyrelsen 
beslutat om en budgetrevidering i form av generella belopp per 
förvaltning (ej specificerade beskrivningar), där nämnderna får 
konkretisera besparingarna. Förvaltningen har enligt uppdrag arbetat 
med att ta fram ett underlag med besparingar för det sparpaket som 
föreslås. Dessa ska behandlas och konkretiseras i respektive nämnd. Det 
totala sparbetinget är 5,0 mnkr. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen godkänner, med hänvisning till ovan beskrivna 
åtgärder, upprättad budgetuppföljning per 2009-03-31 samt prognos 
2009-12-31. 
___  
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Revidering av budget 2009  REVIDERING AV 
BUDGET 2009  

Ärendebeskrivning 
 
I budget för år 2009 utgick kommunen från då känd skatteunderlags-
prognos. Sedan dess har flera prognoser kommit som samtliga pekar på 
lägre utfall. Intäktsminskningen är drastisk jämfört med i höstas. Mot 
denna bakgrund har ekonomikontoret tagit fram förslag på 
besparingsåtgärder, för att kunna leva upp till kravet om god ekonomisk 
hushållning. Eftersom nedgången är betydligt mer omfattande än väntat 
behöver nämnderna kostnadsanpassa sina verksamheter även 2009. En 
budgetrevidering föreslås i form av generella belopp per förvaltning 
enligt tjänsteförslag från ekonomikontoret 2009-04-29.  
 
Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2009-05-04,  
§ 59, att man på sammanträdet 2009-05-25 avser föreslå kommun-
fullmäktige att revidera budget 2009 med följande belopp: 
 
Barn- och utbildningsnämnden   -2,0 mnkr 
Socialnämnden    -0,8 mnkr 
Kommunstyrelsen   -1,2 mnkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsförv.  -1,0 mnkr 
Totalt    -5,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden i maj för yttrande. Kommunstyrelsen 
beslutade även att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, social-
nämnden, kommunstyrelsens tekniska utskott samt kommunstyrelsens 
arbetsutskott att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa verksam-
heterna enligt beloppen ovan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-05-13 § 34 beslutat att ram-
beredningens föreslagna kostnadsminskning för 2009 ska genomföras 
enligt barn- och utbildningskontorets förslag, totalt 2 mnkr. 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2009-05-11 § 54 och bedömer att 
det är möjligt att klara en budgetminskning med 800 tkr 2009.  
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Socialnämnden beslutade att anta socialförvaltningens yttrande om revi-
dering av budget 2009 som sitt eget och överlämna det till kommun-
styrelsen. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera budget 2009 
med följande belopp: 
 
Barn- och utbildningsnämnden   -2,0 mnkr 
Socialnämnden    -0,8 mnkr 
Kommunstyrelsen   -1,2 mnkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsförv.  -1,0 mnkr 
Totalt    -5,0 mnkr 
___  
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Besparingsåtgärder kommunstyrelsens administrativa förvaltningar BESPARINGS-
ÅTGÄRDER 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-04 § 59 att uppdra till respektive 
nämnd att vidta nödvändiga åtgärder för att kostnadsanpassa verksam-
heterna. 2009 års budget kommer att revideras med -1,2 mnkr för 
kommunstyrelsens verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens administrativa förvaltning har arbetat fram ett bespa-
ringsförlag för 2009, vilket beskrivs i tjänsteskrivelse 2009-05-04 enligt 
följande: 
 
Tkr     2009 
 
Avsättning för personalfest 100
  
Kommunfullmäktige, minskning ett höstmöte 45
  
Ekonomi, it, datakonsulter 200
  
PO-påslag (alla förvaltningar) 900
  
Minskad internrepresentation (alla förvaltningar) 100 
 
Summa 1 345 

 

 
Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens besparingsförslag för 2009.

 

 
Yrkanden 
Lars Morberg (S) yrkar att föreslagna besparingar på 45 tkr genom 
minskning med ett fullmäktigemöte i höst samt 100 tkr genom 
avsättning för personalfest, inte ska genomföras. 
 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer under proposition Lars Morbergs yrkande mot ord-
förandeförslaget, varpå ordförandeförslaget förklaras bifallet. 
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Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Följande voteringsordning god-
känns: ”Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill 
röstar nej. Vinner ja har kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens 
förslag. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Morbergs 
(S) yrkande”. 
 

 

Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Kom-
munstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Uppgift om hur var 
och en har röstat framgår av till protokollet bilagd voteringslista. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens besparingsförslag för 2009.
___  
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Ekonomiska ramar för budget 2010 och plan 2011-2012 EKONOMISK RAMAR 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringens vårproposition och Sveriges Kommuner och Landstings 
cirkulär ligger till grund för ekonomikontorets beräkningar över Salems 
kommuns skatte- och bidragsintäkter 2010-2012. I beräkningarna har 
också tagits hänsyn till en uppdaterad befolkningsprognos för Salems 
kommun.  
 
Vi befinner oss i en fas där BNP minskar både i Sverige och i stora delar 
av vår omvärld. Det globala konjunkturfallet sätter en stark prägel på 
Salems kommuns ekonomi, när det gäller ramar för budgeten 2010-
2012. Som för så många andra kommuner, så drabbas Salems kommun 
av kraftigt minskade skatteintäkter. Historiska jämförelser görs med 
lågkonjunkturen under början av 1990-talet. 
 
I tjänsteskrivelse med tillhörande bilaga från kommundirektören och 
ekonomichefen, redogörs för ärendet. I bilagan redovisas förslag till 
ramar för budget- och planperioden 2010-2012. Förslaget innefattar ett 
anpassningsprogram på 18 mnkr. 
 
I ordförandeförslaget, se bilaga, föreslås kommunstyrelse besluta i 
enlighet med förslag i ovan nämnd tjänsteskrivelse. Kommun-
fullmäktige förslås besluta ändra övergripande mål 6.  
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2010-2012 enligt 
upprättat förslag från ekonomikontoret. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en låneram 

för investeringar på 20 500 kronor per invånare. 
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3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra övergripan-

de mål 6 enligt följande: 
 
 Nuvarande lydelse 
 ”Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut 

uppgår till minst två (2) procent av skatter och bidrag.” 
 
 Ny lydelse 
 ”Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut 

uppgår till minst en (1) procent av skatter och bidrag.” 
 
4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra kommun-

styrelsens nämndmål för pensionsavsättningar enligt följande:  
 
 Nuvarande lydelse 
 ”Kommunens positiva resultat används till fondering för att möta 

pensionsåtaganden, dock högst 10 mnkr under perioden 2006-
2010.” 

 
 Ny lydelse 
 ”Kommunens positiva resultat används till fondering för att möta 

pensionsåtaganden, dock högst 10 mnkr under perioden 2006-2008. 
Därefter sker avsättning för pensionåtaganden i den mån det 
ekonomiska läget medger.” 

 

 

Yrkanden 
 
Lars Morberg (S) yrkar, angående beslutspunkt 1, att barn- och utbild-
ningsnämndens sparprogram för 2010 ska utgöra 7 mnkr istället för 9 
och att de 2 mnkr istället ska åläggas kommundirektörens sparbeting. I 
övrigt bifall till förslaget. 
 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Lars Morbergs yrkande mot ordfö-
randeförslaget, varpå ordförandeförslaget förklaras bifallet. 
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Votering 
Votering begärs och ska verkställas. Följande voteringsordning 
godkänns: ”Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej 
vill röstar nej. Vinner ja har kommunstyrelsen beslutat enligt ordfö-
randens förslag. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat enligt Lars 
Morbergs (S) yrkande.” 
 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Kom-
munstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Uppgift om hur var 
och en har röstat framgår av till protokollet bilagd voteringslista. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ekono-

miska ramar för budget- och planperioden 2010-2012 enligt 
upprättat förslag från ekonomikontoret. 

 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en låneram 

för investeringar på 20 500 kronor per invånare. 
 

 

 
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra övergripan-

de mål 6 enligt följande: 
 
 Nuvarande lydelse 
 ”Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut 

uppgår till minst två (2) procent av skatter och bidrag.” 
 
 Ny lydelse 
 ”Det ekonomiska resultatet i kommunens budget, plan och bokslut 

uppgår till minst en (1) procent av skatter och bidrag.” 
 

 

4 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra kommun-
styrelsens nämndmål för pensionsavsättningar enligt följande:  
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forts Ks § 72 
 
 
 

 

 Nuvarande lydelse 
 ”Kommunens positiva resultat används till fondering för att möta 

pensionsåtaganden, dock högst 10 mnkr under perioden 2006-
2010.” 

 
 Ny lydelse 
 ”Kommunens positiva resultat används till fondering för att möta 

pensionsåtaganden, dock högst 10 mnkr under perioden 2006-2008. 
Därefter sker avsättning för pensionåtaganden i den mån det 
ekonomiska läget medger.” 

___ 
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Ks § 73 
 
 
 

 

Begäran om tilläggsanslag för konsolidering/virtualisering av 
kommunens servrar 2009  

BEGÄRAN OM 
TILLÄGGSANSLAG 

  
Ärendebeskrivning 
 
Under 2009 planerar IT-enheten att konsolidera/virtualisera kommunens 
servrar. Ekonomikontoret föreslår för detta ett tilläggsanslag på 1 000 
tkr.  
 
Syftet med projektet att konsolidera serverparken är att fortsätta med 
effektivisering, rationalisering och utveckling för att även i framtiden 
kunna erbjuda medborgare, företagare och anställda en god 
tillgänglighet till kommunens IT-system. Detta ska präglas av god 
kvalitet och högt miljömedvetande. Efter avslutat projekt ska 
kostnaderna för IT-systemen ha minskat. Besparingen enbart inom 
energikostnader beräknas uppgå till minst 150 tkr per år. 
 
Mål och förväntat resultat beskrivs av ekonomikontoret i tjänsteskrivelse 
2009-05-11. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ekonomi-
kontoret ett tilläggsanslag på 1 000 tkr år 2009 för att investera i 
konsolidering/virtualisering av kommunens servrar. Finansiering sker 
genom kommunstyrelsens anslag till förfogande 2009 med 1 000 tkr. 
___  
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Ks § 74 
 
 
 

 

Begäran om tilläggsanslag 2009 för att lägga rör för framtida fibernät BEGÄRAN OM 
TILLÄGGSANSLAG 

Ärendebeskrivning 
 
Under 2009 har Vattenfall grävt för elledningar från kommunförrådet 
ner mot Rönninge centrum. Detta visade sig vara ett utmärkt tillfälle att 
passa på att lägga rör för framtida fibernät till en bråkdel av beräknad 
kostnad. Därför har ekonomikontoret förslagit ett tilläggsanslag på 160 
tkr. Resterande 200 bekostas över driftbudgeten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
ekonomikontoret ett tilläggsanslag på 160 tkr år 2009 för att lägga rör 
för framtida fibernät. Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag 
till förfogande 2009. 
___  
 
. 
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Begäran om tilläggsanslag för el och fjärrvärme BEGÄRAN OM 
TILLÄGGSANSLAG 

Ärendebeskrivning 
 
I kommunstyrelsens anslag till förfogande finns budgeterat 1 700 tkr 
avseende mediakostnader inom fastighetsverksamheten för år 2009.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att utifrån 
träffade avtal kommer behovet för att täcka elkostnaderna att uppgå till 
800 tkr. Fjärrvärme beräknas överstiga budgeten med 160 tkr, vilket 
sökes ur mediakostnaden för kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
Ovanstående kostnader är före besparingar enligt energioptimerings-
projektet, vilka redovisas separat. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2009-05-04 enligt miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens tekniska utskotts ansökan 
om anslag ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för el- och 
fjärrvärmekostnader, totalt 960 tkr. 
___  
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Ks § 76 
 
 
 

 

Begäran om tilläggsanslag för gatubeläggning Söderby gårds väg BEGÄRAN OM  
TILLÄGGSANSLAG 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lät 2005 laserscanna 
kommunens gator för att kartlägga statusen och få fram ett underlag för 
beläggningsbehovet. Åtgärder på Säbytorgsvägen, Skyttorpsvägen, del 
av Söderby gårds väg och Fruängsvägen har genomförts de senaste två 
åren. Utbyggnad och exploateringar i kommunen har slitit hårt på 
vägnätet och behovet av beläggningsinsatser de senaste åren har inte 
varit tillräckliga för att kompensera slitaget som varit. Söderby gårds 
väg, från norra infarten till Söderby Park och bort mot E4:an, uppvisar 
akuta vägskador i både beläggning och överbyggnad.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har 2009-05-04 beslutat att 
hemställa om medel från kommunfullmäktiges anslag till förfogande för 
åtgärder och beläggning av Söderby gårds väg på sträcka mellan norra 
infarten till Söderby Park och ”torpet” Nedre Söderby, under 2009. 
Beräknad kostnad för åtgärderna är 400 tkr. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja hemställan 
om medel för åtgärder och beläggning av Söderby gårds väg på sträcka 
mellan norra infarten till Söderby Park och ”torpet” Nedre Söderby 
under 2009. Finansiering sker genom kommunfullmäktiges anslag till 
förfogande 2009 med 400 tkr. 
___  
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Sponsring av golftävling för Salems GK SPONSRING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Salems golfklubb har muntligen ansökt om sponsring i samband med att 
klubben den 11-13 juni 2009 anordnar golftävlingen Salem Becker Open 
hosted by Green. Tävlingen ingår i SAS Masters Tour som är Sveriges 
professionella golftour. Som sponsor får kommunen bland annat 
möjligheten att synas med en större skylt under tävlingen, som bland 
annat filmas för TV.  
 
2007 beslutade kommunen att bevilja Salems Golfklubb 10 tkr i 
sponsring för motsvarande tävling samt anskaffa sponsorskylt för 6 tkr. 
Mot bakgrund av kommunens ansträngda ekonomiska läge föreslår 
kultur- och fritidsförvaltningen, enligt tjänsteskrivelse 2009-05-08, att 
kommunen inte sponsrar tävlingar under 2009. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avslår Salem golfklubbs ansökan om sponsring med 
10 tkr för SAS Masters Tour-tävling med hänvisning till kommunens 
ekonomiskt ansträngda situation. 
___  
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Lokalisering av näridrottsplats i Rönninge NÄRIDROTTSPLATS 
 
Ärendebeskrivning 
 
I Salem finns två näridrottsplatser: ”Kulan” vid Skyttorpsskolan och 
”Pärlan” vid Skogsängsskolan. Det är två uppskattade idrottsplatser som 
används i både skolans verksamhet och under fritiden. I 
investeringsbudget 2009 har kultur- och fritidsnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att presentera förslag på 
placering av en näridrottsplats i Rönningeområdet. 980 tkr har tillförts 
MSB för att genomföra projektet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
besökt och diskuterat tre tänkbara platser: 
 
1. Rönninge skolas Bollplan 
2. Nytorpsskolan/Salemsvallens bollplan 
3. Toredals bollplan (vid Rosenlundsskolan) 
 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2009-02-19 § 14 och 
förordade en lokalisering i enlighet med förslag 3, Toredals bollplan. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet 2009-03-09 § 7 
och förordade en lokalisering i enlighet med förslag 3, Toredals 
bollplan. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen förordar att näridrottsplatsen lokaliseras i enlighet 
med förslag nr 3, Toredals bollplan. 
___  
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Ks § 79 
 
 
 

 

Redovisning av obesvarade motioner OBESVARADE 
MOTIONER 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
 
Kommunstyrelsens stab har fått i uppdrag att redovisa de motioner som 
inte är färdigberedda. Redovisningen omfattar åren 2007, 2008 och 
2009. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar stabens redovisning över obesvarade 
motioner och föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen. 
___  
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Uppdrag att förhandla fram nytt hyresavtal med Söderby friskola SÖDERBY FRISKOLA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen bidrag till fristående 
förskolor och skolor. Söderby friskola har, i likhet med andra friskolor 
utanför kommunen, sedan den startade sin verksamhet erhållit ett 
lokalbidrag som motsvarat kommunens genomsnittskostnad per elev för 
de kommunala grundskolornas lokalkostnader. 
 
Kommunens investering i ombyggnad och anpassning av kommunens 
grundskolor till F-9-skolor, vilket Söderby Friskola redan var, ökade 
kommunens genomsnittskostnad per elev och således även bidraget till 
friskolor. Elevantalsminskningarna bidrar även till ökad 
genomsnittskostnad, vilket t ex bidragsökningen för 2009 orsakar. 
Eftersom hyran endast uppräknas utifrån ett fastställt index har det 
inneburit att Söderby Friskola de senaste åren överkompenserats vad 
gäller lokalkostnader.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-04-14, § 28, beslutat att 
principen faktisk hyreskostnad ska gälla för beräkning av 
lokalkostnadsbidrag för fristående skolor.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdrar åt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandla fram ett nytt 
hyresavtal med Söderby Friskola. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
att förhandla fram ett nytt hyresavtal med Söderby Friskola. 
___ 
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Förskoleavgift för barn som omfattas av allmän förskola FÖRSKOLEAVGIFT 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alla barn har, från och med det år det fyller fyra år, rätt till 15 timmars 
avgiftsfri förskola i veckan upp till 525 timmar per år. Kommunen har 
rätt att ta ut avgift för all verksamhet som överstiger 525 timmar per år. 
Barn i förskola eller familjedaghem vars föräldrar är föräldralediga, 
arbetslösa eller hemma med vårdnadsbidrag har rätt att behålla sin plats i 
förskola/familjedaghem 15 timmar i veckan, året om. Under lov och 
ferier får kommunen ta ut avgift för platsen. Det är nödvändigt att 
fastställa vilken avgift som ska tas ut för de barn som nyttjar sin 
förskoleplats även under lov och ferier.  
 
Barn- och utbildningskontoret föreslår att de barn som både omfattas av 
allmän förskola och som har rätt till 15 timmar i veckan p.g.a. föräldrar 
som är arbetslösa, föräldralediga eller hemma med vårdnadsbidrag ges 
två valmöjligheter. Barnet kan gå i förskolan under samma tider som 
skolans läsår och betalar då ingenting. Då har barnet inte rätt till 
förskoleverksamheten under lov och ferier. För att barnet ska få 
möjlighet att nyttja även lov och ferier 15 timmar i veckan tas en avgift 
ut terminsvis, som motsvarar halva avgiften utslaget på den terminens 
lovveckor. Under vårterminen tas en avgift ut beräknad på tre lovveckor 
(en veckas jullov i januari, sportlov och påsklov). Även för höstterminen 
tas en avgift ut beräknad på tre lovveckor (två veckors jullov i december 
samt en veckas höstlov). Enligt principen om maxtaxan ger det en avgift 
på maximalt 472, 50 kr per termin och barn. Avgiften tas ut i form av en 
engångsavgift vår och höst. Under sommarmånaderna juni t.o.m. augusti 
tas halv avgift ut, maximalt 630 kr per månad. Barn- och 
utbildningskontoret föreslår att det nya avgiftssystemet börjar gälla från 
och med den 1 augusti 2009. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2009-04-14, § 27, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa avgift enligt framtaget förslag. 
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forts Ks § 81 
 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift för 
barn som omfattas av allmän förskola enligt förslag från barn- och 
utbildningsnämnden 2009-04-14. Det nya avgiftssystemet gäller från 
och med 1 augusti 2009. 
___  
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Samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökonsekvensbeskrivning, 
miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för Norra Östersjöns 
vattendistrikt 

SAMRÅD 

  
Ärendebeskrivning 
 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om 
samrådsunderlaget för förvaltningsplan, miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB), miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram och att de ska 
kungöras och sändas för brett samråd inom vattendistriktet. Samråd sker 
under perioden 1 mars till 1 september 2009. Synpunkter på miljö-
onsekvensbeskrivningen ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast 
den 1 september 2009. 
 
Bakgrunden är EU:s ramdirektiv för vatten vilket innebär förändringar 
jämfört med hur vi i Sverige tidigare arbetat med vattenfrågor. 
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska 
genomförandet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige ska kartlägga 
och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta 
åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. 
Vattenmyndigheten ska fastställa förvaltningsplan, MKB, miljö-
kvalitetsnormer samt åtgärdsprogram senast den 22 december 2009 efter 
att ha genomfört samrådet. 
 
Bygg- och miljöenheten gör bedömningen att förslaget inte innebär 
några ytterligare åtaganden utöver vad som har planerats och som redan 
genomförts. Förslagen ligger väl i linje med det synsätt kommunen 
arbetar efter. Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet  
2009-05-12, § 48 och har då antagit ett yttrande från förvaltningen, 
vilket kommunstyrelsen föreslås anta som sitt eget. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet från bygg- och miljönämnden,  
2009-05-12. 
___  
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Anslutning av Ekerö kommun som ny delägare i SYVAB NY DELÄGARE I 
SYVAB 

Ärendebeskrivning 
 
Ekerö kommuns avloppsreningsverk Ekebyhov kommer inom några år 
att behöva utöka kapaciteten. I detta sammanhang har Ekerö kommun 
studerat möjligheten till nytt tillstånd alternativt att föra över 
avloppshanteringen till något av de regionala avloppsreningsverken. 
 
Eftersom Mälaren de senaste åren fått ett förstärkt vattenskydd då den är 
vattentäkt för flera av regionens vattenverk är det troligt att Ekebyhovs 
reningsverk inte skulle få nytt tillstånd eller tvingas till en orimlig 
kostsam rening. Alternativet att föra över vattnet till Himmerfjärdsverket 
har diskuterats inom kommunen under många år och vid kommun-
fullmäktiges möte 2009-02-17 fattades beslut om att Ekerö kommun ska 
ansöka om delägarskap i SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens VA-
verksamhetsaktiebolag). En formell ansökan gjordes av kommun-
styrelsens ordförande 2009-03-02. 
 
 
I en utredning från Tyréns, 2009-04-27, redogörs för sakfrågor gällande 
anslutningen. Förslag gällande tillägg i aktieägaravtalet, förslag till ny 
bolagsordning, samt anslutningsavtal med Ekerö har tagits fram. I 
utredningen föreslås att Ekerö kommun erbjuds B-aktier och att ägare av 
B-aktier har rätt att få dessa omvandlade till A-aktier efter den tid som 
framgår av bolagsordningen. 10 år föreslås som lämplig tid. 
 
SYVAB:s styrelse är positiva till att ta in Ekerö kommun som ägare. 
Beslut fattas vid bolagsstämman 2009-06-16. Styrelsen har till 
medlemskommunerna hemställt att tillägg till aktieägaravtalet godkänns 
i respektive fullmäktige. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna tillägg till 
aktieägaravtal, innebärande Ekerö kommun som ny delägare i SYVAB, 
enligt skrivelse från SYVAB:s styrelse 2009-04-30. 
___  
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Ansökan om lån från Rönninge Salem Fotboll för att uppföra klubbstuga 
på Berga bollplan 

ANSÖKAN OM LÅN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Rönninge Salem Fotboll har, via avsiktsförklaring med kommunen 
angående konstgräsplanen på Berga bollplan, rätt att uppföra en 
klubbstuga. Föreningen har genomfört en insamling bland medlemmar 
och har via bidrag från Riksidrottsförbundet ordnat finansiering för att 
uppföra klubbstugan. Bidraget från Riksidrottsförbundet utgår dock först 
efter slutbesiktning. Föreningen hamnar därmed i ett likviditetsproblem 
och tillfrågar därför kommunen om ett räntefritt lån på 162 tkr. 
Rönninge Salem Fotboll har ansökt om bygglov för klubbstugan. 
Föreningen önskar starta byggnationen av klubbstugan så snart bygglov 
medgivits. Föreningen har via insamling fått in en ansenlig summa. 
 
På flera områden har kommunen tagit på sig borgensåtaganden. Dock 
bör kommunen vara restriktiv med både lån och borgensåtaganden, 
speciellt i ekonomiskt svåra lägen. Det ligger i kommunens intresse att 
få en väl fungerande idrottsplats på Berga, men då ränteläget idag är lågt 
förordas ett borgensåtagande framför ett lån. Rönninge Salem Fotboll 
efterfrågar vidare att kommunen tar sitt ansvar från överenskommelsen 
att stödja föreningen med VA-anslutningen till klubbhuset. Kommunen 
gav detta löfte vid diskussionerna med Rönninge Salem Fotboll, då man 
valde att stryka värmeanläggningen i planen. Klubbstugan uppförs på en 
kommunalt ägd tomt och gynnar det ideella föreningslivet. 
 
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsförvaltningen enligt 
tjänsteskrivelse 2009-05-20, och kommunstyrelsen föreslås uttala sig 
positivt till möjligheten att pröva en kommunal borgen för lån till 
Rönninge Salem Fotboll. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uttalar sig positivt till möjligheten att pröva en 
kommunal borgen för lån på 162 tkr till Rönninge Salem Fotboll 
för uppförande av klubbstuga. 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till KSAU att ta ställning till 

borgensåtagande för lån på 162 tkr till Rönninge Salem Fotboll 
för uppförande av klubbstuga. 

 
3. Kommunstyrelsen godkänner avgiftsbefrielse av VA-

anslutningsavgift med 20 tkr till Rönninge Salem Fotboll med 
hänvisning till att det är en del av uppgörelsen runt etablerandet 
av Berga konstgräsplan, detta gynnar ideell föreningsverksamhet 
samt att uppförandet av Rönninge Salems klubbstuga sker på 
kommunens mark. 

___ 
 

 

 
 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2009-05-25  32 
 

 Sign Beslutsexpediering 
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Firmatecknare m m för Salems kommun år 2009, revidering FIRMATECKNARE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som 
bemyndigas teckna kommunens firma och kan underteckna kommunens 
lån, avtal, köpekontrakt. Kommunstyrelsen fattade 2009-01-12, § 14, 
beslut för år 2009, men eftersom några personer som omfattas av 
beslutet därefter har slutat i Salems kommun och andra personer har 
börjat behöver beslutet i några punkter revideras. Ändringarna rör 
punkterna 4 och 9. 
 

 

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 
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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 fastighets-
försäljning. 

 
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 Marie-Louise Olheim (rev!) 
 Ekonomiassistent Ria Alkhouri 
 Ekonomiassistent Lars Thomas 
 Ekonomiassistent Marianne Holmes-Törnell (rev!) 
 
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  
              Enhetschef Thory Mollberg  
  
 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2009-05-25  34 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
forts Ks § 85 
 
 
 

 

 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 
 
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, Marie-Louise Olheim (rev!) eller 
Marianne Holmes-Törnell (rev!) 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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