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Kf § 13 
 
 
 

 

Årsredovisning för år 2009 samt måluppföljning ÅRSREDOVISNING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Till ärendet hör Ekonomisk redovisning del 1, samt uppföljning av mål i 
Salem, Målis, del 2. 
 
Årets resultat uppgår till +11,9 Mnkr inklusive VA och +14,0 Mnkr 
exklusive VA. Resultatet inklusive VA blev +2,7 Mnkr bättre än budget 
för år 2009.  Orsakerna till detta är att: 
 
• Verksamhetens nettokostnader uppvisar ett positivt resultat jämfört 

med budget med +12,3 Mnkr varav socialförvaltningen står för +8,1 
Mnkr. Bland annat har institutionsplaceringar av barn minskat tack 
vare förebyggande arbete. 

• Skatter och bidrag har tillförts kommunen med –14,7 Mnkr mindre 
än vad som förutsattes i budget. 

• Finansnettot blev +5,2 Mnkr högre än budgeterat.  
 
Målet för ett balanserat resultat i bokslutet har uppnåtts år 2009. 
 
En mer specificerad information om årsredovisningen finns att läsa i 
förvaltningsberättelsen samt i de årsredovisningar som lämnats av 
respektive nämnd. Kommunens måluppföljning, övergripande mål, samt 
nämndernas mål, finns specificerade i måluppföljningsdokumentet. 
 
Ekonomichefen och kommundirektören har upprättat tjänsteskrivelse 
med förslag till beslut, 2010-03-10. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsen § 36/2010. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den av förvaltningen 

upprättade årsredovisningen för år 2009. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra över-/underskott i 

driftbudgeten till nedanstående verksamheter: 
  Tkr 
 ·  Barn- och utbildningsnämnden, underskott -323 
    Totalt underskott -323 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2009 till 

2010 års investeringsbudget till nedanstående verksamheter: 
  Tkr 
 · Kommunstyrelsens stab 278 
 · Kommunstyrelsens anslag till förfogande 2 300 
 · Ekonomikontoret 1 087  
 · Personalkontoret 220 
 · VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 8 578 
 · Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 74 685 
 · Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
   gatuinvesteringar exploateringsområden 4 368 
 · Barn- och utbildningsnämnden 610 
 · Socialnämnden 1 490 
   Totalt överskott 93 616 
 
 Investeringskostnaden finansieras enligt fullmäktigebeslut § 60  
 2008-11-27, genom beviljat lån till budget 2009 med 93,6 Mnkr. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att 10 000 tkr ur justerat resultat 

fonderas för att möta kommande pensionsåtaganden för 
kommunens anställda. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att justerat resultat avsätts för att 

täcka framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 
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Yrkanden  
 
Lennart Kalderén (M), Tommy Eklund (S) och Ankie Bosander (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den av förvaltningen 

upprättade årsredovisningen för år 2009. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra över-/underskott i 

driftbudgeten till nedanstående verksamheter: 
  Tkr 
 ·  Barn- och utbildningsnämnden, underskott -323 
    Totalt underskott -323 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2009 till 

2010 års investeringsbudget till nedanstående verksamheter: 
  Tkr 
 · Kommunstyrelsens stab 278 
 · Kommunstyrelsens anslag till förfogande 2 300 
 · Ekonomikontoret 1 087  
 · Personalkontoret 220 
 · VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 8 578 
 · Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen 74 685 
 · Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
   gatuinvesteringar exploateringsområden 4 368 
 · Barn- och utbildningsnämnden 610 
 · Socialnämnden 1 490 
   Totalt överskott 93 616 
 
 Investeringskostnaden finansieras enligt fullmäktigebeslut § 60  
 2008-11-27, genom beviljat lån till budget 2009 med 93,6 Mnkr. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att 10 000 tkr ur justerat resultat 

fonderas för att möta kommande pensionsåtaganden för 
kommunens anställda. 
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5. Kommunfullmäktige beslutar att justerat resultat avsätts för att 

täcka framtida kostnadsökningar eller intäktsminskningar. 
___  
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Revisionsberättelse avseende 2009 års verksamhet REVISIONS-
BERÄTTELSE 

Ärendebeskrivning  
 
Revisorerna har 2010-04-08 avgivit berättelse över granskningen av 
2009 års verksamhet och räkenskaper. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
enskilda förtroendevalda i dessa organ.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, övriga nämnder och 
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamheten år 
2009. 
___ 
 

 

Jäv 
 
P g a av jäv deltar ej ledamöterna i handläggningen av ärendet om an-
svarsfrihet till den del det avser en nämnd de är ledamöter eller ersättare 
i. 
___ 
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Förslag om framtagande av gemensam renhållningsordning och avfalls-
plan för Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem 

GEMENSAM REN- 
HÅLLNINGSORDNING 

  
Ärendebeskrivning 
 
 SRV återvinning AB (SRV) har i en skrivelse 2009-06-09 föreslagit 
samtliga ägarkommuner att fatta följande beslut: 
 
”att SRV tillsammans med ägarkommunerna startar upp ett projekt som 
syftar till att ta fram en gemensam renhållningsordning och avfallsplan 
och att kostnaderna för detta i sin helhet belastar SRV återvinning AB.” 
 
I skrivelsen redogörs för motiv för och effekterna av att renhållnings-
ordningarna och avfallsplanerna görs likalydande i de fem kommunerna. 
Det beskrivs också översiktligt hur projektet kan genomföras samt vad 
det kostar. Respektive kommun har genomfört en remiss till den nämnd 
som ansvarar för renhållnings- och avfallsfrågor. Bygg- och 
miljönämnden i Salems kommun har yttrat sig i ärendet 2009-09-15 § 
68.  
 
Kommunstyrelsens stab konstaterar att remissvaren innebär att de 
ansvariga nämnderna hos SRV:s ägarkommuner är positiva till att det 
inleds ett arbete i syfte att ta fram gemensam renhållningsordning och 
avfallsplan. Kommunstyrelsens stab instämmer i SRV:s bedömning av 
värdet av att ta fram de gemensamma styrdokumenten. Salems kommun 
bör därför uttala sitt stöd för att det föreslagna arbetet påbörjas. Härav 
följer också att kommunen ska utse tre representanter till den föreslagna 
styrgruppen för projektet.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-02-26. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsen § 39/2010. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
1 Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun tillsammans 

med SRV återvinning AB:s övriga ägarkommuner och bolaget ska 
starta ett projekt som syftar till att ta fram en gemensam 
renhållningsordning och avfallsplan. 

 
2 Kommunfullmäktige beslutar att projektets kostnader för 

konsultstöd, informationsinsatser och projektledare i sin helhet ska 
belasta SRV återvinning AB. 

 
3 Kommunfullmäktige beslutar att Salem kommuns representanter i 

styrgruppen för projektet ska vara tjänstemän, vilka utses av 
kommundirektören. 

 

 

Yrkanden 
 
Lennart Sjödell (M) och Arne Närström (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1 Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun tillsammans 

med SRV återvinning AB:s övriga ägarkommuner och bolaget ska 
starta ett projekt som syftar till att ta fram en gemensam 
renhållningsordning och avfallsplan. 

 
2 Kommunfullmäktige beslutar att projektets kostnader för 

konsultstöd, informationsinsatser och projektledare i sin helhet ska 
belasta SRV återvinning AB. 

 
3 Kommunfullmäktige beslutar att Salem kommuns representanter i 

styrgruppen för projektet ska vara tjänstemän, vilka utses av 
kommundirektören. 

___ 
 

 

 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunfullmäktige 2010-04-22  9 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Kf § 16 
 
 
 

 

Inriktningsbeslut avseende införande av separat insamling från hushållen 
för biologisk behandling 

INRIKTNINGSBESLUT 

  
Ärendebeskrivning 
 
SRV återvinning AB (SRV) har i en skrivelse 2009-06-08 föreslagit 
ägarkommunerna att fatta följande beslut: 
 
”att kommunen ska bidra till det nationella målet genom att etappvis 
införa separat insamling av matavfall även från hushållen för biologisk 
behandling, 
att målsättningen är att samla in matavfall för att framställa biogas som 
ska användas som fordonsbränsle eller på annat sätt ersätta fossilt 
bränsle samt att resterna vid behandlingen ska vara så rena att de går att 
återföra till åker - eller skogsmark, 
att kommunen gör ev nödvändiga justeringar i renhållningsordningen 
innan genomförandefasen påbörjas om renhållningsordningen ännu inte 
är anpassad för ovanstående beslut.” 
 
I skrivelsen redogörs för motiv för och effekterna av införande av 
separat insamling av matavfall från hushållen för biologisk behandling. 
Det beskrivs också översiktligt hur insamlingen kan införas samt med 
vilka metoder. En diskussion förs även om effekterna på sophämt-
ningstaxan.  
 
Respektive kommun har genomfört en remiss till den nämnd som an-
svarar för renhållnings- och avfallsfrågor. Bygg- och miljönämnden i 
Salems kommun har yttrat sig i ärendet 2009-09-15 § 68. Kommun-
styrelsens stab konstaterar att remissvaren innebär att de ansvariga 
nämnderna hos SRV:s ägarkommuner är positiva till att separat insam-
ling av matavfall från hushållen införs och utvecklas. 
 
Kommunstyrelsens stab instämmer i SRV:s bedömning av värdet av 
separat insamling av matavfall från hushållen. Salems kommun bör 
därför uttala sitt stöd för att det föreslagna arbetet påbörjas. Det tredje  
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förslaget, som gäller ändringar i renhållningsordningen, förutsätts 
hanteras inom ramen för det särskilda arbete med gemensam 
renhållningsordning och avfallsplan för SRV:s ägarkommuner, som har 
beslutats i separat ärende. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-02-26. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsen § 40/2010. 
 

 

Yrkanden 
 
Lennart Sjödell (M), Lars Morberg (S) och Pia Ortiz Venegas (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

 

Randal Piersons (MP) lämnar skriftligt tilläggsyrkande ”Kom-
munfullmäktige ska ge Salems representanter i SRV i uppdrag att verka 
för att påskynda insamling av separat matavfall med inriktning att 
påbörja insamling senast under år 2011”, bilaga 4. 

 

 
Lennart Sjödell (M) yrkar avslag på Randal Piersons (MP) yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag enligt 
punkt 1 och 2, vilket förklaras bifallet. 
 
Ordföranden ställer proposition på Randal Piersons tilläggsyrkande, 
vilket förklaras avslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Salems kommun ska bidra till det 

nationella målet genom att etappvis införa separat insamling av 
matavfall även från hushållen för biologisk behandling. Det 
nationella målet ska uppnås enligt SRV:s skrivelse. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att målsättningen är att samla in 

matavfall för att framställa en råvara för produktion av biogas som 
ska användas som fordonsbränsle eller på annat sätt ersätta fossilt 
bränsle samt att resterna vid behandlingen ska vara så rena att de 
går att återföra till åker - eller skogsmark. 

___   
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Revidering av mobiltelefonpolicyn MOBILTELEFON- 
POLICYN 

Ärendebeskrivning 
 
Under våren 2009 tillsattes en projektgrupp som har utarbetat förslag till 
revidering av kommunens IT-strategi. Kommunledningsgruppen har 
varit styrgrupp för arbetet. IT-gruppen, med en representant från varje 
förvaltning/kontor, har fungerat som referensgrupp. Parallellt med 
arbetet med IT-strategin har det även skett en översyn av mobil-
telefonpolicyn som förslås ingå i IT-strategin som en bilaga.  
 
Kommunstyrelsens stab föreslår kommunfullmäktige att anta mobil-
telefonpolicy enligt upprättat förslag.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab 
2010-03-08. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 44/2010. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta mobiltelefonpolicy för Salems 
kommun, enligt upprättat förslag. 
___ 
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Revidering av servicepolicy för Salems kommun SERVICEPOLICY 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens servicepolicy talar om hur anställda ska bemöta kommun-
invånarna och leverera de tjänster som efterfrågas. Bemötandet är en 
viktig del av den kvalitet som Salemsborna upplever. Bemötandet ska 
alltid vara professionellt och präglas av objektivitet, saklighet, kunnighet 
och respekt. 
 
Eftersom Salems kommun är en organisation har de som arbetar i 
organisationen ett gemensamt ansvar för att alla tjänster är av hög 
kvalitet. I kommunens servicepolicy hanteras frågor om bemötande, 
tillgänglighet och hantering av synpunkter eller klagomål. 
  
I förslag till ”Mobiltelefonpolicy” som ligger för antagande till 
kommunfullmäktige föreslås att vidarekoppling till mobiltelefon från 
fast telefon ska vara möjligt. Detta förslag medför att kommunens 
servicepolicy bör förtydligas på denna punkt.  
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-03-02. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsen § 46/2010. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens stabs förslag till 
revidering av ”Servicepolicy för Salems kommun”. 
___  
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Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdena TAXA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämndens nu gällande taxa för livsmedelskontroll an-
togs av kommunfullmäktige 2009-02-26 § 6. Under 2009 och ingången 
av 2010 kommer ändringar i livsmedelslagstiftningen ske som påverkar 
den antagna taxan. På grund att detta har nytt förslag till taxa tagits fram. 
 
Genom förenklingar som Livsmedelsverket nu genomför med att ta bort 
kravet på ansökan om godkännande enligt 4-5 § Livsmedelsverkets 
föreskrift LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien (genom LIVSFS 
2009:5), räknar verket med att kostnaderna ska minska. Denna 
förändring träder i kraft den 1 december 2009 och innebär att från och 
med detta datum kommer endast de verksamheter som omfattas av EG-
förordningen 853/2004 (animalieanläggningar) att behöva godkännande.
 
Med anledning av denna ändring har man även varit tvungen att göra 
ändringar i 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel. Ändringen innebär att den årliga avgiften ska tas 
ut för registrerade anläggningar redan första verksamhetsåret, istället för 
som det är nu året efter verksamheten startade. Denna ändring träder i 
kraft den 1 januari 2010. Förändringen i kostnaderna är inte särskilt 
märkbar eftersom godkännandeavgiften och årliga tillsynsavgiften tas 
fram på samma sätt och är lika stora. Det som tillkommer är en timavgift 
för registreringsbeslutet. Utan denna ändring i avgiftsförordningen 
skulle kontrollmyndigheten sakna finansiering av det första årets 
normala kontroll av nya verksamheter. 
 
Bygg- och miljönämnden har 2009-10-20 § 84 beslutat att anta ”Bygg- 
och miljönämndens taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och 
foderområdena” och att bibehålla timtaxan på 800 kr, vid tillämpningen 
av taxan vid uttag av avgifter enligt taxan samt hemställa detsamma i 
kommunfullmäktige. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 47/2010. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet i Salems kommun”, och att bibehålla timtaxan på 
800 kr vid tillämpning av taxan och vid uttag av avgifter enligt taxan. 
___  
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Samarbetsavtal om Södertörns samarbetskommitté SAMARBETSAVTAL 
 

Ärendebeskrivning 
 
Södertörnskommunerna samarbetar sedan lång tid om en mängd frågor, 
i olika konstellationer och i olika former. Formerna varierar från tydligt 
reglerade aktiebolag och kommunalförbund, via avtalsbaserade lös-
ningar till vardagligt, gemensamt agerande och lösligt sammansatta 
nätverk. 
 
Ledningen av Södertörnsamarbetet utövas på olika sätt. På kommun-
ledningsnivå har ledningen av Södertörnssamarbetet sedan mitten av 
1990-talet skett genom regelbundna möten mellan kommunstyrelse-
ordförandena. På motsvarande sätt har kommundirektörer-
na/kommuncheferna träffats, dels för att förbereda ordförandemötena 
och dels för att hantera gemensamma frågor som avser förvaltnings-
organisationerna.  
 
Kommunledningarnas gemensamma bedömning är att Söder-
törnssamarbetet behöver utvecklas ytterligare. Det gäller allt arbete med 
att hävda Södertörns intressen som en betydelsefull del av Stockholms-
regionen. Pågående revidering av det regionala utvecklingsprogrammet 
för Södertörn (SUP) kommer att leda till att ett antal viktiga frågor pekas 
ut och att arbetet med dem behöver intensifieras. Utvecklingen gäller 
också kommunernas egna verksamhetsfrågor. Några exempel är 
verksamhetsutveckling med IT-stöd, IT-drift, lönefunktioner, upp-
handlingsfrågor.  
 
Kommunledningarnas bedömning är att även funktionerna för styrning 
och ledning behöver utvecklas och förstärkas. Bedömningen har 
utmynnat i ett förslag till avtal om att bilda Södertörnskommunernas 
samarbetskommitté.  

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens stab  
2010-03-15. Kommunstyrelsens stab föreslår att framtaget förslag till 
samarbetsavtal om Södertörnskommunernas samarbetskommitté god-
känns. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens § 55/2010. 
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forts Kf § 20 
 
 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att bifogat förslag till samarbetsavtal 

om Södertörnskommunernas samarbetskommitté godkänns. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden enligt avtalets § 8 ska 

finansieras inom kommunstyrelsens driftbudget. 
___ 
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Kf § 21 
 
 
 

 

Tennishallen, borgensåtagande Rönninge Tennisklubb TENNISHALLEN 
 
Ajournering 
 
Ordföranden ajournerar mötet mellan kl 20.25-20.30 samt mellan 20.55-
21.25. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tennishallen har rasat och kommunen är borgensman för tennisklubbens 
lån motsvarande 4,2 mnkr. Klubben har kontaktat kommunen och 
önskar ett utökat borgensåtagande. Ett antal möten mellan kommun-
ledningen och Tennisklubben har hållits.  
 
Klubben har som målsättning att ha en ny hall driftklar i slutet av 
augusti 2010, vilket förutsätter kommunalt borgensbeslut senast i maj. 
Detta medför att kommunstyrelsen behöver få ett beslutsmandat från 
fullmäktige. Klubben håller nu på med offertinhämtning avseende ny 
hall, som dock inte kommer att vara klart innan fullmäktige-
sammanträdet den 22 april. Därför är borgensbeloppet ännu inte 
fastställt. Om kommunen väljer att ställa upp som borgensman kommer 
en noggrann prövning av borgensbeloppet att göras innan en slutlig 
uppgörelse med klubben träffas. 
 
Enligt kommunens borgenspolicy ska ansökan om borgen vara skriftlig 
och ställas till kommunstyrelsen minst tre månader före den tidpunkt då 
borgensåtagandet skall träda i kraft. Borgenspolicyn kräver inte 
uttryckligen att borgensbelopp anges i beslutet. Klubben överväger att 
bolagisera tennishallen för att kunna dra skattemässiga fördelar som 
förbättrar resultatet. 
 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2010-04-08. 
 

 

Beredande organs förslag 
 
Se kommunstyrelsens protokoll § 57/2010. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

delegera beslutsrätten samt rätten att teckna avtal till kommun-
styrelsen beträffande kommunal borgen för uppförande av 
tennishall på del av fastigheterna Bergfanan 1:2 och Salem 7:1. 
Beslutet gäller Rönninge tennisklubb eller av denna majoritetsägd 
juridisk person. 

 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att god-

känna att borgensansökan inkommer senare än tre månader innan 
borgensåtagandet skall träda ikraft. 

 

 

Yrkanden 
 
Pia Ortiz-Venegas (V), Randal Piersons (MP), Arne Närström (S), 
Ulrika Stockhaus (S), Ankie Bosander (C) och Lennart Kalderén (M) 
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 

 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkande från Pia Ortiz-Venegas (V) 
m fl mot kommunstyrelsens förslag, varpå Pia Ortiz-Venegas m fl 
yrkande förklaras bifallet. 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag. 
___  
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Kf § 22 
 
 
 

 

Svar på interpellation ”Oönskade graviditeter hos unga i Salem” SVAR PÅ 
INTERPELLATION 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-25 att ta emot en av Pia Ortiz-
Venegas (V) lämnad interpellation ”Oönskade graviditeter hos unga i 
Salem”. 
 
Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande, besvarar inter-
pellationen, bilaga 5. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fullmäktige förklarar interpellationen besvarad. 
___ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


