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Kommunstyrelsen

Tid: Måndagen den 5 februari 2018, kl. 19.00

Plats: Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Svar på revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande 
kommun

3 Svar på motion - SL-kort till alla gymnasieelever, väckt av Karin Meyer 
(RÖP)

4 Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL och LSS, 3e 
kvartalet 2017

5 Tillsynsansvar för e-cigaretter i Salems kommun

6 Revidering av socialnämndens reglemente avseende arbetsmiljöansvar

7 Revidering av föreskrifter samt antagande av ny skötselplan för 
Garnuddens naturreservat

8 Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av 
tillsynskrav enligt tobakslagen avseende rökfria miljöer

9 Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2018

Lennart Kalderén (M)
Ordförande

Linnea Edström
Sekreterare
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 Gruppmöten  

Borgerliga gruppen 
 

Måndag 2018-02-05 kl 18.00  

Konferensrum Bergaholm 

 

Socialdemokraterna  

Måndag 2018-02-05 kl 17.30 

Konferensrum Lideby 

 
 
Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX

Anmälningsärenden

Minnesanteckningar från KSAU 2017-01-22
Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-01-24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:281

Svar på revisionsrapport - Planering för kommunal service i en 
växande kommun

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat Salems kommuns planering för 
kommunal service i en växande kommun. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunen har en ändamålsenlig organisation och planering för att förse kommuninvånarna 
med förskolor, skolor och äldreboenden. 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

● Inventera beståndet av verksamhetslokaler
● Upprätta underhållsplaner för kommunens verksamhetslokaler
● Tillse att kommunstyrelseförvaltningen leder lokalsamordningsgruppens arbete
● Förbättra samarbetet mellan förvaltningarna i lokalsamordningsarbetet
● Genomför samråd med berörda kommuner under nästa mandatperiod när

riktlinjerna för bostadsförsörjning ska förnyas

Sammanfattningsvis pågår genomförandet av nästan alla av revisorernas rekommendationer 
redan. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker kommunstyrelsens tekniska utskott beslut. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 13 december 
2017. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteskrivelse daterad 2017-12-06 som sitt

svar på granskningsrapporten “Planering för kommunal service i en växande
kommun”.

2. Kommunstyrelsen framför att revisionens urval av representanter för de
förtroendevalda ter sig märkligt då enbart oppositionens företrädare har kommit till
tals. Både kommunalråd från majoritet och opposition bör vara representerade när
revisionen intervjuar förtroendevalda.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en 
växande kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen besluta lämnar tjänsteskrivelse daterad 2017-12-06 som sitt svar
på granskningsrapporten “Planering för kommunal service i en växande kommun”.

2. Kommunstyrelsen framför att revisionens urval av representanter för de
förtroendevalda ter sig märkligt då enbart oppositionens företrädare har kommit
till tals. Både kommunalråd från majoritet och opposition bör vara representerade
när revisionen intervjuar förtroendevalda.

Ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat Salems kommuns planering för 
kommunal service i en växande kommun. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunen har en ändamålsenlig organisation och planering för att förse 
kommuninvånarna med förskolor, skolor och äldreboenden. 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 
● Inventera beståndet av verksamhetslokaler
● Upprätta underhållsplaner för kommunens verksamhetslokaler
● Tillse att kommunstyrelseförvaltningen leder lokalsamordningsgruppens arbete
● Förbättra samarbetet mellan förvaltningarna i lokalsamordningsarbetet
● Genomför samråd med berörda kommuner under nästa mandatperiod när

riktlinjerna för bostadsförsörjning ska förnyas

Sammanfattningsvis pågår genomförandet av nästan alla av revisorernas 
rekommendationer redan. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker kommunstyrelsens 
tekniska utskott beslut. 
</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Tf kommundirektör Kommunsekreterare



PROTOKOLLSUTDRAG
2017-12-13

1 av 1

Kommunstyrelsens tekniska utskott

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KSTU § 132 KS/2017:281

Svar på revisionsrapport - Planering för kommunal service

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat planeringen för kommunal service 
i en växande kommun. Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen senast den 
31 december 2017. Sammanfattningsvis pågår genomförandet av nästan alla av 
revisorernas rekommendationer redan.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2017-12-06.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta lämna
tjänsteskrivelse daterad 2017-12-06 som sitt svar på granskningsrapporten
“Planering för kommunal service i en växande kommun”.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott framför att revisionens urval av representanter
för de förtroendevalda ter sig märkligt då enbart oppositionens företrädare har
kommit till tals. Både kommunalråd från majoritet och opposition bör vara
representerade när revisionen intervjuar förtroendevalda.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på revisionsrapport - Planering för kommunal service i 
en växande kommun 

Förslag  till beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta lämna
tjänsteskrivelse  daterad 2017-12-06 som sitt svar på granskningsrapporten
“Planering för kommunal service i en växande kommun”.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott framför att revisionens urval av
representanter för de  förtroendevalda ter sig märkligt då enbart oppositionens
företrädare har kommit till tals. Både kommunalråd från majoritet och
opposition bör vara representerade när revisionen intervjuar förtroendevalda.

Sammanfattning  av ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat planeringen för kommunal 
service i en växande kommun. Kommunens revisorer önskar svar från kommunstyrelsen 
senast den 31 december 2017. Sammanfattningsvis pågår genomförandet av nästan alla 
av revisorernas rekommendationer redan. 

Ärendet 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska planeringen för kommunal 
service i en växande kommun. Granskningen har bl a innefattat intervjuer med utvalda 
politiker och tjänstemän i kommunen, och med viss förvåning noteras att 
kommunstyrelsens ordförande inte intervjuats. Utifrån granskningsresultatet har 
revisorerna lämnat följande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

● Inventera beståndet av verksamhetslokaler
● Upprätta underhållsplaner för kommunens verksamhetslokaler
● Tillse att kommunstyrelseförvaltningen leder lokalsamordningsgruppens arbete
● Förbättra samarbetet mellan förvaltningarna i lokalsamordningsarbetet
● Genomför samråd med berörda kommuner under nästa mandatperiod när

riktlinjerna för bostadsförsörjning ska förnyas

Kommunstyrelseförvaltningen delar inte revisorernas uppfattning att stora brister finns, 
som exempel på en lyckad planering i en växande kommun framhålls den nya skolan vid 
Fågelsången. Kommentarer ges nedan per rekommendation. 

Inventera beståndet av verksamhetslokaler 
Fastighetsenhetens inventering pågår i form av att kommunens fastighetsförteckning 
stäms av och uppdateras utifrån avstämningar med respektive förvaltning. Där framgår 
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bland annat vilka verksamheter som bedrivs i de olika lokalerna och vilka förändrade 
lokalbehov som förvaltningarna kan prognostisera. Den beräknas vara klar i december. 
Därefter planeras att årligen uppdatera beståndet inför årsbokslutet, ansvarig är 
fastighetschefen. 

Upprätta underhållsplaner  för kommunens verksamhetslokaler 
Fastighetsenhetens upprättande av underhållsplan pågår och beräknas vara klar till 
hösten 2018. Planeras därefter att uppdateras årligen inför årsbokslutet, ansvarig är 
fastighetschefen. 

Tillse att kommunstyrelseförvaltningen  leder  lokalsamordningsgruppens arbete 
Politiskt beslut att kommunstyrelseförvaltningen skulle leda arbetet fanns redan och 
kommundirektören leder redan gruppens arbete,  möten genomförs cirka varannan 
månad sedan början av 2017. Ansvar och roller kommer att tydliggöras, detta arbete 
beräknas vara klart under 2018, ansvarig är kommundirektören. 

Dessutom leder fastighetschefen en underställd, operativ grupp som också möts 
regelbundet,  och där fastighetschefen avrapporterar och lyfter övergripande frågor för 
beslut i lokalsamordningsgruppen.  

Förbättra  samarbetet mellan förvaltningarna  i lokalsamordningsarbetet 
I och med att lokalsamordningsgrupperna möts regelbundet finns ett naturligt forum för 
att successivt förbättra samarbetet mellan förvaltningarna.  

Genomför  samråd med berörda kommuner under nästa  mandatperiod  när 
riktlinjerna  för bostadsförsörjning ska förnyas 
Samråd med berörda kommuner gällande riktlinjerna kommer att genomföras under 
nästa mandatperiod, inplanerat till 2019. Ansvarig är planeringsstrategen.  

Ekonomiska  konsekvenser 

Ärendet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Per Almström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1.  Revisionsrapport - Planering för kommunal service i en växande kommun

Delges 

Arkiv 
Revisionen 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2016:49

Svar på motion - SL-kort till alla gymnasieelever, väckt av Karin 
Meyer (RÖP)

Karin Meyer (RÖP) väckte motionen “SL-kort för alla gymnasieelever” på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016. Motionären yrkar att alla 
gymnasieelever som är folkbokförda i Salems kommun ska få SL:s terminskort, oavsett om de 
går på gymnasiet utanför eller inom kommunens gränser.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 6 december 2016. 
Förslaget i motionen skulle med nuvarande utformning kosta 114 760 kr, en merkostnad för 
Rönninge gymnasium med 101 170 kr/ läsår och tas inom Rönninge gymnasiums befintliga 
ekonomiska ram. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att med rådande ekonomiska 
förutsättningar för Rönninge gymnasium att förslaget i motionen om stöd till elevresor för 
elever folkbokförda i Salems kommun med kortare väg än 6 km bör avslås.

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för ytterligare beredning den 23 mars 2017. 
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 5 december 2017 
och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

I tjänsteskrivelse daterat den 2 oktober 2017 har en ny kalkyl tagit fram som visar att 
merkostnaden för att förse de egna eleverna med SL-kort skulle uppgå till cirka 70 000 kr per 
år. Nämnden kvarstår vid att denna merkostnad inte är försumbar i sammanhanget. Summan 
skulle i det fallet finansieras via driften; vilket får konsekvenser för utrymmet för läromedel 
och tillgång till lärare. Att prioritera SL-kort till elever som enligt skollagen inte är berättigade 
till detta är därför inte försvarbart.

Ärendet beskrivs även i ett förtydligande daterat den 12 januari 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.

______________________
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Emilija Milosavljevic 
Utredare/Nämndsekreterare 

Kommunfullmäktige 
 
 
 Återremiss av ärende “Svar på motion SL-kort för alla 

gymnasieelever” 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för ytterligare beredning av förslag om 
SL-kort till alla gymnasieelever. Förvaltningen har fått i uppgift att tydliggöra 
kostnadsberäkningarna.  

En ny, uppdaterad kalkyl ger vid handen att merkostnaden för att förse de egna eleverna 
med SL-kort skulle uppgå till cirka 70 000 kr per år, enligt följande: 
 

Biljettkostnader per år totalt                                   20 000 kr 
Därav för lärare till kurser och utbildning              - 9500 kr 
Och för lärare vid utflykter o.d.                               - 5000 kr 
Biljettkostnader för elever                                   =     5500 kr 
 
SL-kort för 49 elever *1510 kr                            =  74 000 kr 
Merkostnad vid SL-kort till 
elever folkbokförda i Salem                                =  68 500 kr 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen anser inte att denna merkostnad är försumbar i sammanhanget. Summan 
skulle finansieras via driften, vilket får konsekvenser för utrymmet för läromedel och 
lärartillgång. Att prioritera SL-kort till elever som enligt skollagen inte är berättigade till 
detta är därför inte försvarbart.  

Förvaltningen kvarstår vid samtliga övriga bedömningar i den ursprungliga 
tjänsteskrivelsen. Se bilaga. Vidare anser förvaltningen att den sammanvägda 
bedömningen fortfarande inte motiverar att egna elever med kortare resväg än 6 km ska 
få SL-kort.  
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 Gunilla Schött 

tf Förvaltningschef 

Bilagor 
Bilaga 1 - Protokollsutdrag från fullmäktige 2016:307 
Bilaga 2 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 
Bilaga 3 - Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 
Bilaga 4 - Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden 
Bilaga 5 - Motion, Rönningepartiet 

Emilija Milosavljevic 
Utredare/Nämndsekreterare 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
2018-01-12 

 
 
 
 Förtydligande av svar på motion SL-kort för alla 

gymnasieelever 

Förtydligande av kalkyl  
En ny, uppdaterad kalkyl ger vid handen att merkostnaden för att förse de egna eleverna 
med SL-kort skulle uppgå till cirka 70 000 kr per år, enligt följande: 

Biljettkostnader per år totalt                                   20 000 kr 
Därav för lärare till kurser och utbildning              - 9500 kr 
Och för lärare vid utflykter o.d.                               - 5000 kr 
Biljettkostnader för elever                                   =     5500 kr 

(SL-kort för 49 elever *1510 kr                            =  74 000 kr) 
Merkostnad vid SL-kort till 
elever folkbokförda i Salem                                =  68 500 kr 

Ovanstående siffror är hämtade ur resultaträkningen för Rönninge gymnasium och avser 
2016 då motionen kom. Rönninge gymnasium köper in enstaka biljetter för elever och 
lärare som ej har terminskort, totalt gjorde de detta till en summa av 20 000 kr. Av dessa 
20 000 kr var det 9 500 kr som avsåg biljetter till lärare för kurser, utbildning men även 
utbytesstudenter. Ytterligare 5 000 kr avsåg biljetter till lärare för utflykter, besök hos 
elever som gör praktik och dylikt. Kvar blir då 5 500 kr som är den kostnad som gymnasiet
hade för elever som ej hade något terminskort. Denna kostnad ska sen jämföras med 
kostnaden för att köpa in SL kort till alla elever oavsett hur långt de har till skolan. Den 
kostnaden skulle hamna på 68 500 kr att jämföra då med 5 500 kr.  

Siffran 74 000 kr avser de SL kort man köper till de elever som har praktik inom 
byggprogrammet och dessa köper man till samtliga elever oavsett avstånd till skolan. 

Förvaltningen kvarstår vid att denna merkostnad inte är försumbar i sammanhanget. 
Summan skulle i det fallet finansieras via driften; vilket får konsekvenser för utrymmet 
för läromedel och tillgång till lärare. Att prioritera SL-kort till elever som enligt skollagen 
inte är berättigade till detta är därför inte försvarbart.  

Salems kommun 
2018-01-12 
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Kommunfullmäktige 

KF § 18 Dnr. KS/2016:49.612 

Svar på motion - SL-kort för alla gymnasieelever 

Karin Meyer (RÖP) yrkar att alla gymnasieelever som är folkbokförda i Salems kommun 
ska få SL:s terminskort, oavsett om de går på gymnasiet utanför eller inom kommunens 
gränser. 

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 6 december 
2016. Förslaget i motionen skulle med nuvarande utformning kosta 114 760 kr, en 
merkostnad för Rönninge gymnasium med 101170 kr/ läsår och tas inom Rönninge 
gymnasiums befintliga ekonomiska ram. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att 
med rådande ekonomiska förutsättningar för Rönn inge gymnasium att förslaget i 
motionen om stöd till elevresor för elever folkbokförda i Salems kommun med kortare väg 
än 6 km bör avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut§ 18/2017 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkanden och proposition 

Maria Trap (RÖP), Lennart Kalderen (M) och Arne Närström (S) yrkar att ärendet 
återremitteras för ytterligare beredning. 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkande från Maria Trap med flera mot att 
ärendet avgörs idag och finner att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för ytterligare beredning. 

Beslutsexpediering: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Arkiv 

fl2 Ordf. sign. 

H< ~ .... \. .. .. .... 
Just. sign. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BoU § 87 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

161206 
13 av 20 

Dnr. 2016/307.600 

Svar på motion "SL kort för alla gymnasieelever'' 
Karin Meyer (Röp)har den 2016-04-16 inkommit till Kommunfullmäktige med en motion om 
SL-kort för alla gymnasieelever folkbokförda i Salems kommun som studerar vid Rönn inge 

gymnasium. 

Motionären yrkar att elever som bor i kommunen och går på Rönninge gymnasium och som 
har mindre än 6 kilometer till skolan, och därför inte får SL-kort, även om de kommer från 
Söderbyområdet och kan behöva ta bussen till skolan under vintertid. Motionären anser att: 

-det är mer rättvist att ge SL-kort till alla gymnasieelever 

-det kan också bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar att välja gymnasiet i vår egen 

kommun. 

Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen 

Yrkanden 

Tommy Eklund (s) och Ellinor Scheffer (mp) yrkar avslag på ordförandens förslag till beslut 

Propositlonsordning 

Ordföranden ställer ordförandeförslaget och Tommy Eklunds och Ellinor Scheffers yrkande 
under proposition och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen . 

. N .. :!?.:. 
Ordf. sign. Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Cecilia Wessfeldt 
Verksamhetscontroller 

Kommunfullmäktige 
 

 
 Svar på motion “SL kort för alla gymnasieelever” 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Karin Meyer (Röp) yrkar att alla  gymnasieelever som är folkbokförda i Salems kommun 
ska få SL:s terminskort, oavsett om de går på gymnasiet utanför eller inom kommunens 
gränser. 

Förslaget i motionen skulle med nuvarande utformning kosta 114 760 kr, en merkostnad 
för Rönninge gymnasium med 101 170 kr/ läsår och tas inom Rönninge gymnasiums 
befintliga ekonomiska ram. Förvaltningen finner med rådande ekonomiska 
förutsättningar på Rönninge gymnasium inte att förslaget om stöd till elevresor för elever 
folkbokförda i Salems kommun med kortare väg än 6 km ska prioriteras. 

Ärendet 

Karin Meyer (Röp)har den 2016-04-16 inkommit till Kommunfullmäktige med en motion 
om SL-kort för alla gymnasieelever folkbokförda i Salems kommun som studerar vid 
Rönninge gymnasium. 

Motionären yrkar att elever som bor i  kommunen och går på Rönninge gymnasium och 
som har mindre än 6 kilometer till skolan, och därför inte får SL-kort, även om de 
kommer från Söderbyområdet och kan behöva ta bussen till skolan under vintertid. 
Motionären anser att: 

-det är mer rättvist att ge SL-kort till alla gymnasieelever 

-det kan också bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar att välja gymnasiet i vår 
egen kommun.  

Förvaltningens utredning 

Elevresor  

Enligt Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS1991:1110 med 
ändringar) gäller att kommunerna skall svara för kostnaderna för dagliga resor mellan 
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bostad och skola. 

2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den 
kommun som enligt 29 kap.  

6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för 
dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen 
är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt 
kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge 
högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor 
mellan bostaden och skolan. Lag (SFS 2010:1250) 

Förvaltningens bedömning enligt ovan är att kommunens skyldighet att svara för stöd till 
elevresor är uppfyllda (rätt till studiehjälp samt en färdväg minst 6 km). Elever bosatta 
inom Salems kommun med kortare väg till Rönninge gymnasium än 6 km har inte enligt 
lagen rätt till stöd för elevresor.  

Motionären önskar att kommunen bevilja elevresor för folkbokförda elever i Salems 
kommun som går på Rönninge gymnasium men har kortare väg än sex kilometer. Skälen 
som anförs i motionen är 

- det är mer rättvist att ge ett SL-kort till alla gymnasielever.
- att det också kan bidra till att göra det mer attraktivt för ungdomar att välja

gymnasiet i vår egen kommun.

Förvaltningens bedömning avseende att det skulle vara mer rättvist att ge SL-kort till alla 
ungdomar är att förvaltningens beslut avseende stöd för elevresor sker utifrån de 
gällande lagkraven och att alla kommunmedborgare behandlas lika i bedömningen. I 
motionen yrkas om stöd till elevresor för folkbokförda elever.  Förslaget i motionen får 
ekonomiska konsekvenser för Rönninge  gymnasium där omprioriteringar måste göras 
inom ram för att erbjuda samtliga elever med kortare resväg än sex kilometer SL-kort. 
Detta skulle negativt påverka organisationen på Rönninge gymnasium genom att rektor 
för att finansiera förslaget i motionen måste omprioritera genom ex. 
personalnedskärningar, minskade resurser för eleverna och/eller till 
kompetensutveckling för personalen. 

Avseende  motionärens anförda skäl att stöd till elevresor skulle kunna bidra till att det 
skulle göra det mer attraktivt att för ungdomar i Salem att välja gymnasiet i vår egen 
kommun har förvaltningen inte fått indikationer om att våra folkbokförda elever väljer 
gymnasieutbildning utanför kommunen med hänvisning till att rätten till SL-kort skulle 
vara en avgörande faktor för gymnasievalet. Rönninge gymnasium är ett populärt 
gymnasium i regionen med högt söktryck och god elevtillströmning. Förvaltningens 
bedömning är att det inte finns skäl att oroa sig för Rönninge gymnasiums attraktivitet. 

Finansiering 

Idagsläget är ungefär 12% av eleverna vid Rönninge gymnasium bosatta i Salems 
kommun. Detta motsvarar med dagens elevkull 76 elever. 18 av dessa elever är 
asylsökande. 

Kostnaden för terminsbiljetter är med 2016 års pris 1 510 kr/elev och läsår. 
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Av de 76 eleverna är det 9 elever på Bygg- och anläggningsprogrammet som beviljats 
stöd för elevresor då de inom gymnasieutbildningen genomför lärlingsutbildning med 
längre resväg. Kostnaden för Rönninge gymnasium för dessa elevresor är 9*1 510 kr=13 
590 kr/ läsår. 

1510 kr/*76 elever= 114 760 kr/år  

Förslaget skulle med nuvarande utformning kosta 114 760 kr, en merkostnad för 
Rönninge gymnasium med 101 170 kr/ läsår och tas inom Rönninge gymnasiums 
befintliga ekonomiska ram.  

Förvaltningen finner med rådande ekonomiska förutsättningar på Rönninge gymnasium 
inte att förslaget om stöd till elevresor för elever folkbokförda i Salems kommun med 
kortare väg än 6 km ska prioriteras. 

 
 
 
 Marie Truedsson 

Förvaltningschef 
Cecilia Wessfeldt 
Verksamhetscontroller 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:235

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt SoL 
och LSS, 3:e kvartalet 2017

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § Sol skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen for vård och omsorg, revisorer och 
kommunfullmäktige att för perioden 2017-07-01 - 2017-09-30 finns tre gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera. Vidare finns ett gynnande beslut som ej verkställts från tidigare 
perioder att rapportera och som ännu inte verkställts. 

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 4 december 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts enligt 
Sol och LSS, 3:e kvartalet 2017.

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:11

Tillsynsansvar för e-cigaretter i Salems kommun

Den 1 juli 2018 träder lag om (2017:425) e-cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Den nya 
lagen gäller alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare med undantag får de cigaretter utan 
nikotin som inte går att fylla på. Enligt bestämmelserna i denna lag har kommunen den 
omedelbara tillsynen tillsammans med Polisen medan den regionala tillsynen tillfaller 
Länsstyrelsen.

Socialnämnden föreslår att lägga tillsynsansvaret på socialnämnden inom den befintliga 
tillsynsverksamheten för tobak genom en revidering av reglementet. Socialnämnden 
beslutade den 4 december 2017 § 117 att föreslå kommunfullmäktige att anta revidering av 
socialnämndens reglemente samt fastställa samma årliga tillsynsavgift på e-cigaretter som på 
tobak. Avgiften ligger på 1 286 kr för 2017 och räknas upp årligen enligt KPI. Reglementet 
antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2013.

Med hänvisning till de ändringar i det föreslagna reviderade reglementet i ärendet om 
socialnämndens arbetsmiljöansvar (KS/2018:2) föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för socialnämnden daterat den 12 
januari 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för socialnämnden daterat 2018-
01-12.

2. Kommunfullmäktige fastställer samma årliga tillsynsavgift på e-cigaretter som på
tobak. Avgiften ligger på 1 286 kr för 2017 och räknas upp årligen enligt KPI.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Tillsynsansvar för e-cigaretter i Salems kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för socialnämnden daterat

2018-01-12.
2. Kommunfullmäktige fastställer samma årliga tillsynsavgift på e-cigaretter som på

tobak. Avgiften ligger på 1 286 kr för 2017 och räknas upp årligen enligt KPI.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 4 december 2017 § 117 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta revidering av socialnämndens reglemente. Reglementet antogs av kommunfullmäktige 
den 28 februari 2013.

Med hänvisning till de ändringar i det föreslagna reviderade reglementet i ärendet om 
socialnämndens arbetsmiljöansvar (KS/2018:2) föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för socialnämnden daterat den 12 
januari 2018.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Tf kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden daterat 2018-01-12
SN § 117 Revidering av socialnämndens reglemente med underlag
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Socialnämnden 

Reglemente för socialnämnd  1

I anslutning till vad som sägs i socialtjänstlagen och kommunallagen m fl författningar 
skall följande gälla för socialnämnden. 

Verksamhetsområde 

§ 1

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden:

1. Individ- och familjeomsorgen
2. Äldreomsorgen
3. Den kommunala hälso- och sjukvården
4. Omsorgen om psykiskt och fysiskt funktionshindrade
5. Åtgärder för arbetslösa
6. Riksfärdtjänsten
7. Ansvar for att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och

föreskrifterna för arbetsmiljön, samt svarar för en tillfredsställande arbetsmiljö. 

Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten. 
Nämnden skall också svara för att av kommunfullmäktige beslutade åtaganden med 
anknytning till socialtjänsten fullgörs. 

Det åligger vidare socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar 
nämndens tjänster. 

I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära samarbete 
med kommunens barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt 
samverka i den kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”. 

1 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 § 2, reviderad XXXX-XX-XX § XX 
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Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till 
Lotteriinspektionen över ansökningar om tillstånd till anordnande av visst automatspel 
enligt lag om anordnande av visst automatspel. 

Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i 
● Alkohollagen
● Lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
● Skuldsaneringslagen
● Tobakslagen

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för sin verksamhet. 

Sammansättning 

§ 2

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandattiden för nämnden är 4 år 
räknat fr o m 1 januari året efter val av fullmäktige. Ordförande samt förste och andre 
vice ordförande utses av kommunfullmäktige för tid som motsvarar mandatperioden.  

Ersättare för nämndens ordförande 

§ 3

Om varken ordföranden eller någon av de båda vice ordförandena kan närvara vid 
sammanträde med nämnden, utser nämnden annan ledamot att för tillfället leda 
sammanträdet. 

När ordföranden för längre tid än två månader är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag får 
nämnden  förordna annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 4

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde ombesörjer själv att 
vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i hans ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. I princip bör inte ledamot och ersättare 
inträda i tjänst mitt under överläggningarna i ett ärende om det inte är mycket 
omfattande, växling  bör ske mellan två ärenden. Sker delad tjänstgöring bör det framgå i 
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protokollet under vilken del av ärendet ledamot respektive ersättare tjänstgjort. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe har yttranderätt, men inte beslutanderätt. 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Inkallande av ersättare 
§ 5

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde skall själv ombesörja att vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i 
hans ställe. 

Kallelse 

§ 6

Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller den som nämnden utsett att 
tjänstgöra i ordförandens ställe. Är ordföranden eller särskild utsedd ersättare hindrad 
att utfärda kallelse ombesörjs detta av i första hand förste vice ordföranden och i andra 
hand andre vice ordföranden. Skulle både ordföranden eller utsedd ersättare eller vice 
ordförandena vara hindrade att kalla till sammanträdet åligger kallelse skyldigheten den 
till levnadsåldern äldste ledamoten. 

Kallelse skall utfärdas skriftligen och på lämpligt sätt sändas till ledamöterna och 
ersättarna så att den kan antas ha kommit dem till del senast en vecka före 
sammanträdet. Om särskilda skäl påkallar det får kallelse ske på annat sätt än skriftligen. 
Kallelse skall åtföljas av föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande 
handlingar i den utsträckning ordföranden bedömer lämpligt. Utsänd föredragningslista 
får, om särskilda skäl föreligger, kompletteras med ytterligare ärenden, förutsatt att 
förslag till beslut och handlingar i tillkommande ärenden sänds ut så att de kan antas ha 
kommit ledamöterna till del minst en vardag innan sammanträdesdagen. 

Extraärenden 
§ 7

Ärenden som inte upptagits på ordinarie eller kompletterande föredragningslista får 
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endast tas upp till avgörande om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. Om 
någon ledamot begär det skall sådant ärende bordläggas. 

Föredragande 

§ 8

Föredragande vid sammanträde är förvaltningschefen. Ordföranden får dock överlämna 
föredragningen till annan eller själv ombesörja densamma. 

Beredning 

§ 9

Nämndens ordförande, eller den som utsetts att tjänstgöra i ordförandens ställe, skall 
svara för att ärenden blir erforderligt beredda, samt därefter framlägga förslag till beslut i 
de ärenden som skall avgöras av nämnden. Vid förfall för ordföranden ankommer det på, 
i första hand, förste vice ordföranden och i andra hand andre vice ordföranden, att vidta 
dessa åtgärder. Ärenden som ej kan avgöras genom delegationsbeslut skall handläggas 
och upptas till avgörande i nämnden om ordföranden inte finner detta uppenbart 
obehövligt. 

Utskott för individärenden 

§ 10

Inom socialnämndens skall finnas ett utskott som enligt nämndens bestämmande har att 
avgöra ärenden avseende vård och behandling eller annan åtgärd beträffande enskild. 

Utskottet skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande, vice ordförande och 
övriga ledamöter väljs av socialnämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma 
tid som de invalts i nämnden. 

Är ordföranden för längre tid hindrad att fullgöra sitt uppdrag får socialnämnden 
förordna annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Beträffande utskottets sammanträden och beredningen av ärenden för utskottet skall i 
tillämpliga delar gälla samma bestämmelser som för socialnämnden enligt §§ 2 – 9 i 
reglementet, dock att möjlighet att påkalla extra sammanträde endast tillkommer 
ordföranden eller för denna särskilt utsedd ersättare. 

För beslutsförhet i ärende vari utskottet tillagts beslutanderätten, erfordras att två 
ledamöter är närvarande. 

Avgår vald ledamot eller ersättare i utskottet skall socialnämnden snarast förrätta 



FÖRSLAG TILL REGLEMENTE 

2018-01-12 
5 av 7 

fyllnadsval för återstående del av tjänstgöringstiden. 

I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll 
och justering, reservation samt ersättares tjänstgöring skall vad som är föreskrivet för 
socialnämnden äga motsvarande tillämpning. Beträffande sådana ärenden, i vilket 
utskottet med stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på socialnämnden vägnar, 
skall tillkännagivande av verkställd justering ske i den ordning som gäller för nämnden. 

Utskottets delegationsärenden skall anmälas vid socialnämndens närmast påföljande 
sammanträde. 

Ordförandens ansvar 

§ 11

Utöver vad i lag och i detta reglemente föreskrivs åligger det socialnämndens ordförande:

● att befrämja erforderlig samverkan mellan socialnämnden och övriga nämnder,
● att vid uppvaktningar inför myndigheter eller vid konferenser och sammanträden

med myndigheter, företag och enskilda företräda socialnämnden om inte
nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda,

● att se till att nämndens ärenden företas till behandling utan onödigt dröjsmål,
● att stå allmänheten till tjänst med upplysningar och råd i den omfattning som kan 

anses skäligt,
● att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs.

Justering av protokoll 
§ 12

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt före justering. 

Reservation 
§ 13

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas 
före den tidpunkten som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Tjänsteförvaltning 

§ 14

För fullgörandet av sina uppgifter har socialnämnden en socialförvaltning, vars personal 
anställs av kommunstyrelsen. 

Särskilda bestämmelser 

§ 15

Socialnämnden skall vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med övriga kommunala 
nämnder och andra myndigheter. 

Socialnämnden har rätt att från kommunens övriga nämnder, samt beredningar och 
tjänstemän inhämta de yttranden och upplysningar som är erforderliga för att nämnden 
skall kunna fullgöra sina åligganden. Socialnämnden eller delegat har rätt att till SIP 
(Samordnad Individuell Planering) kalla Landsting och andra berörda förvaltningar. 

Socialnämnden skall årligen till fullmäktige före den 1 april inge verksamhetsberättelse 
med bokslutskommentarer avseende föregående års verksamhet. Nämnden skall vidare 
vid tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer till styrelsen inkomma med förslag till 
budget för nästkommande år samt, om kommunstyrelsen beslutar det, för åren närmast 
därefter. 

Handhavande av handlingar och skrivelser 

§ 16

Till socialnämnden inkommande handlingar, som ej är av ringa betydelse, skall omgående 
diarieföras om ej annat följer av 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen. 

I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, 
dagen härför samt dagen för beslutets expediering. 

Från socialnämnden utgående skrivelser skall, försedda med kontrasignation av 
vederbörande tjänsteman å nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid 
hinder för denne, av någon av de båda vice ordförandena. Om även vice ordförandena är 
förhindrade, sker undertecknandet av därtill utsedd ledamot. Expediering av 
protokollsutdrag äger dock ske utan iakttagande av vad som sagts ovan. Socialnämnden 
får uppdra åt tjänsteman att underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
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I Kommunallagen (1991:900) (2017:725) finns närmare föreskrifter om nämndernas 
ansvar och arbetsformer m m enligt följande: 

* Om nämndernas ansvar för verksamheten, kap 6 § 7-8
* Om ersättares rätt att delta vid sammanträde, kap 6, § 11
* Om fyllnadsval, kap 6, § 14
* Om tidpunkt för sammanträden, kap 6, § 18
* Om närvarorätt för utomstående, kap 6, § 19
* Om utskott och nämndberedningar, kap 6, § 20-22
* Om beslutsförhet, kap 6, § 23
* Om jäv, kap 6, § 24-27
* Om hur ärenden avgörs, kap 6, § 28-29
* Om protokoll, kap 6, § 30
* Om delgivning, kap 6, § 31
* Om delegering av ärenden, kap 6, § 33-38
* Om partsammansatta organ, kap 7, § 1-7
* Om närvarorätt för personalföreträdare, kap 7, § 8-17

Andra föreskrifter för nämndens handläggning av ärenden finns i Förvaltningslagen 
(1986:223), Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, Lag (1990:52) me
särskilda bestämmelser om vård av unga m.fl. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:12

Revidering av socialnämndens reglemente avseende 
arbetsmiljöansvar

Socialnämnden beslutade den 4 december 2017 § 118 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta revidering av socialnämndens reglemente. Reglementet antogs av kommunfullmäktige 
den 28 februari 2013.

Kommunstyrelsen är arbetsgivarorgan för Salems kommun. Kommunstyrelsen är anställande 
myndighet för samtliga nämnder och har ansvar för att den arbetsrättsliga lagstiftningen 
följs. Kommunstyrelsens delegationsordning beskriver vilka chefer som har delegation på att 
anställa och lönesätta samt vilka personalbeslut som tas i kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott. Därav kan inte kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna revideringen av socialnämndens reglemente avseende arbetsgivaransvar för 
nämndens personal.

Arbetsmiljölagstiftningen är en skyddslagstiftning, inte arbetsrättslig lagstiftning. På uppdrag 
av kommunfullmäktige ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnden ska också se till att 
förvaltningschefen får befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens i arbetsmiljöfrågor. 
Förvaltningschefen har rätt att delegera arbetsmiljöarbetet enligt delegationsordningen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna denna revidering av 
socialnämndens reglemente.

Övriga revideringar av socialnämndens reglemente, med undantag för revideringen avseende 
tillsynsansvar för e-cigaretter samt lagändringar, föreslås tas i samband med en gemensam 
översyn av samtliga reglementen.

I förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden daterat 2018-01-12 är ny text kursiv 
och borttagen text överstruken. Ändringar återfinns på sida 1, 2 och 7.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslut för egen del

1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens förslag till revidering av reglemente
avseende arbetsgivaransvar för nämndens personal.

2. Kommunstyrelsen beslutar avvakta med övriga förslag till revideringar av
reglementet då en översyn av samtliga reglementen ska påbörjas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för socialnämnden daterat 2018-

01-12.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av socialnämndens reglemente avseende 
arbetsmiljöansvar

<BeslutsText>
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslut för egen del
1. Kommunstyrelsen avslår socialnämndens förslag till revidering av reglemente

avseende  arbetsgivaransvar för nämndens personal.
2. Kommunstyrelsen beslutar avvakta med övriga förslag till revideringar av

reglementet då en översyn av samtliga reglementen ska påbörjas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för socialnämnden daterat

2018-01-12.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 4 december 2017 § 118 att föreslå kommunfullmäktige att 
anta revidering av socialnämndens reglemente. Reglementet antogs av kommunfullmäktige 
den 28 februari 2013.

Kommunstyrelsen är arbetsgivarorgan för Salems kommun. Kommunstyrelsen är 
anställande myndighet för samtliga nämnder och har ansvar för att den arbetsrättsliga 
lagstiftningen följs. Kommunstyrelsens delegationsordning beskriver vilka chefer som har 
delegation på att anställa och lönesätta samt vilka personalbeslut som tas i 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Därav kan inte 
kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen att godkänna revideringen av 
socialnämndens reglemente avseende arbetsgivaransvar för nämndens personal.

Arbetsmiljölagstiftningen är en skyddslagstiftning, inte arbetsrättslig lagstiftning. På 
uppdrag av kommunfullmäktige ska varje nämnd  se till att verksamheten bedrivs i 
enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnden ska också se 
till att förvaltningschefen får befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens i 
arbetsmiljöfrågor. Förvaltningschefen har rätt att delegera arbetsmiljöarbetet enligt 
delegationsordningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 
godkänna denna revidering av socialnämndens reglemente.

Övriga revideringar av socialnämndens reglemente, med undantag för revideringen 
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avseende tillsynsansvar för e-cigaretter samt lagändringar, föreslås tas i samband med en 
gemensam översyn av samtliga reglementen.

I förslaget till reviderat reglemente för socialnämnden daterat 2018-01-12 är ny text kursiv 
och borttagen text överstruken. Ändringar återfinns på sida 1, 2 och 7.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Tf kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden daterat 2018-01-12
SN § 118 Revidering av socialnämndens reglemente med underlag
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Socialnämnden 

Reglemente för socialnämnd  1

I anslutning till vad som sägs i socialtjänstlagen och kommunallagen m fl författningar 
skall följande gälla för socialnämnden. 

Verksamhetsområde 

§ 1

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden:

1. Individ- och familjeomsorgen
2. Äldreomsorgen
3. Den kommunala hälso- och sjukvården
4. Omsorgen om psykiskt och fysiskt funktionshindrade
5. Åtgärder för arbetslösa
6. Riksfärdtjänsten
7. Ansvar for att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och

föreskrifterna för arbetsmiljön, samt svarar för en tillfredsställande arbetsmiljö. 

Socialnämnden skall fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom socialtjänsten. 
Nämnden skall också svara för att av kommunfullmäktige beslutade åtaganden med 
anknytning till socialtjänsten fullgörs. 

Det åligger vidare socialnämnden att bedriva verksamheten i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar 
nämndens tjänster. 

I frågor rörande barns och ungdomars levnadsvillkor ska nämnden ha ett nära samarbete 
med kommunens barn- och utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd samt 
samverka i den kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”. 

1 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 § 2, reviderad XXXX-XX-XX § XX 
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Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden till 
Lotteriinspektionen över ansökningar om tillstånd till anordnande av visst automatspel 
enligt lag om anordnande av visst automatspel. 

Socialnämnden fullgör också de skyldigheter som kommunen har ålagts i 
● Alkohollagen
● Lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare
● Skuldsaneringslagen
● Tobakslagen

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för sin verksamhet. 

Sammansättning 

§ 2

Socialnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Mandattiden för nämnden är 4 år 
räknat fr o m 1 januari året efter val av fullmäktige. Ordförande samt förste och andre 
vice ordförande utses av kommunfullmäktige för tid som motsvarar mandatperioden.  

Ersättare för nämndens ordförande 

§ 3

Om varken ordföranden eller någon av de båda vice ordförandena kan närvara vid 
sammanträde med nämnden, utser nämnden annan ledamot att för tillfället leda 
sammanträdet. 

När ordföranden för längre tid än två månader är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag får 
nämnden  förordna annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes 
uppgifter. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§ 4

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde ombesörjer själv att 
vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i hans ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. I princip bör inte ledamot och ersättare 
inträda i tjänst mitt under överläggningarna i ett ärende om det inte är mycket 
omfattande, växling  bör ske mellan två ärenden. Sker delad tjänstgöring bör det framgå i 
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protokollet under vilken del av ärendet ledamot respektive ersättare tjänstgjort. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 
Ersättare som inte tjänstgör i ledamots ställe har yttranderätt, men inte beslutanderätt. 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

Inkallande av ersättare  
§ 5 
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde skall själv ombesörja att vederbörande ersättare kallas till tjänstgöring i 
hans ställe. 

Kallelse 

§ 6 
 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller den som nämnden utsett att 
tjänstgöra i ordförandens ställe. Är ordföranden eller särskild utsedd ersättare hindrad 
att utfärda kallelse ombesörjs detta av i första hand förste vice ordföranden och i andra 
hand andre vice ordföranden. Skulle både ordföranden eller utsedd ersättare eller vice 
ordförandena vara hindrade att kalla till sammanträdet åligger kallelse skyldigheten den 
till levnadsåldern äldste ledamoten. 
 
Kallelse skall utfärdas skriftligen och på lämpligt sätt sändas till ledamöterna och 
ersättarna så att den kan antas ha kommit dem till del senast en vecka före 
sammanträdet. Om särskilda skäl påkallar det får kallelse ske på annat sätt än skriftligen. 
Kallelse skall åtföljas av föredragningslista, förslag till beslut samt därtill hörande 
handlingar i den utsträckning ordföranden bedömer lämpligt. Utsänd föredragningslista 
får, om särskilda skäl föreligger, kompletteras med ytterligare ärenden, förutsatt att 
förslag till beslut och handlingar i tillkommande ärenden sänds ut så att de kan antas ha 
kommit ledamöterna till del minst en vardag innan sammanträdesdagen. 

Extraärenden 
§ 7   
 
Ärenden som inte upptagits på ordinarie eller kompletterande föredragningslista får 
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endast tas upp till avgörande om samtliga närvarande ledamöter är ense därom. Om 
någon ledamot begär det skall sådant ärende bordläggas. 

Föredragande 

§ 8

Föredragande vid sammanträde är förvaltningschefen. Ordföranden får dock överlämna 
föredragningen till annan eller själv ombesörja densamma. 

Beredning 

§ 9

Nämndens ordförande, eller den som utsetts att tjänstgöra i ordförandens ställe, skall 
svara för att ärenden blir erforderligt beredda, samt därefter framlägga förslag till beslut i 
de ärenden som skall avgöras av nämnden. Vid förfall för ordföranden ankommer det på, 
i första hand, förste vice ordföranden och i andra hand andre vice ordföranden, att vidta 
dessa åtgärder. Ärenden som ej kan avgöras genom delegationsbeslut skall handläggas 
och upptas till avgörande i nämnden om ordföranden inte finner detta uppenbart 
obehövligt. 

Utskott för individärenden 

§ 10

Inom socialnämndens skall finnas ett utskott som enligt nämndens bestämmande har att 
avgöra ärenden avseende vård och behandling eller annan åtgärd beträffande enskild. 

Utskottet skall bestå av tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande, vice ordförande och 
övriga ledamöter väljs av socialnämnden bland dess ledamöter och ersättare för samma 
tid som de invalts i nämnden. 

Är ordföranden för längre tid hindrad att fullgöra sitt uppdrag får socialnämnden 
förordna annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Beträffande utskottets sammanträden och beredningen av ärenden för utskottet skall i 
tillämpliga delar gälla samma bestämmelser som för socialnämnden enligt §§ 2 – 9 i 
reglementet, dock att möjlighet att påkalla extra sammanträde endast tillkommer 
ordföranden eller för denna särskilt utsedd ersättare. 

För beslutsförhet i ärende vari utskottet tillagts beslutanderätten, erfordras att två 
ledamöter är närvarande. 

Avgår vald ledamot eller ersättare i utskottet skall socialnämnden snarast förrätta 
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fyllnadsval för återstående del av tjänstgöringstiden. 

I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll 
och justering, reservation samt ersättares tjänstgöring skall vad som är föreskrivet för 
socialnämnden äga motsvarande tillämpning. Beträffande sådana ärenden, i vilket 
utskottet med stöd av delegerad beslutanderätt fattar beslut på socialnämnden vägnar, 
skall tillkännagivande av verkställd justering ske i den ordning som gäller för nämnden. 

Utskottets delegationsärenden skall anmälas vid socialnämndens närmast påföljande 
sammanträde. 

Ordförandens ansvar 

§ 11

Utöver vad i lag och i detta reglemente föreskrivs åligger det socialnämndens ordförande:

● att befrämja erforderlig samverkan mellan socialnämnden och övriga nämnder,
● att vid uppvaktningar inför myndigheter eller vid konferenser och sammanträden

med myndigheter, företag och enskilda företräda socialnämnden om inte
nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda,

● att se till att nämndens ärenden företas till behandling utan onödigt dröjsmål,
● att stå allmänheten till tjänst med upplysningar och råd i den omfattning som kan 

anses skäligt,
● att i övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs.

Justering av protokoll 
§ 12

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt före justering. 

Reservation 
§ 13

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas 
före den tidpunkten som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Tjänsteförvaltning 

§ 14

För fullgörandet av sina uppgifter har socialnämnden en socialförvaltning, vars personal 
anställs av kommunstyrelsen. 

Särskilda bestämmelser 

§ 15

Socialnämnden skall vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta med övriga kommunala 
nämnder och andra myndigheter. 

Socialnämnden har rätt att från kommunens övriga nämnder, samt beredningar och 
tjänstemän inhämta de yttranden och upplysningar som är erforderliga för att nämnden 
skall kunna fullgöra sina åligganden. Socialnämnden eller delegat har rätt att till SIP 
(Samordnad Individuell Planering) kalla Landsting och andra berörda förvaltningar. 

Socialnämnden skall årligen till fullmäktige före den 1 april inge verksamhetsberättelse 
med bokslutskommentarer avseende föregående års verksamhet. Nämnden skall vidare 
vid tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer till styrelsen inkomma med förslag till 
budget för nästkommande år samt, om kommunstyrelsen beslutar det, för åren närmast 
därefter. 

Handhavande av handlingar och skrivelser 

§ 16

Till socialnämnden inkommande handlingar, som ej är av ringa betydelse, skall omgående 
diarieföras om ej annat följer av 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen. 

I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, 
dagen härför samt dagen för beslutets expediering. 

Från socialnämnden utgående skrivelser skall, försedda med kontrasignation av 
vederbörande tjänsteman å nämndens vägnar undertecknas av ordföranden, eller vid 
hinder för denne, av någon av de båda vice ordförandena. Om även vice ordförandena är 
förhindrade, sker undertecknandet av därtill utsedd ledamot. Expediering av 
protokollsutdrag äger dock ske utan iakttagande av vad som sagts ovan. Socialnämnden 
får uppdra åt tjänsteman att underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
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I Kommunallagen (1991:900) (2017:725) finns närmare föreskrifter om nämndernas 
ansvar och arbetsformer m m enligt följande: 

* Om nämndernas ansvar för verksamheten, kap 6 § 7-8
* Om ersättares rätt att delta vid sammanträde, kap 6, § 11
* Om fyllnadsval, kap 6, § 14
* Om tidpunkt för sammanträden, kap 6, § 18
* Om närvarorätt för utomstående, kap 6, § 19
* Om utskott och nämndberedningar, kap 6, § 20-22
* Om beslutsförhet, kap 6, § 23
* Om jäv, kap 6, § 24-27
* Om hur ärenden avgörs, kap 6, § 28-29
* Om protokoll, kap 6, § 30
* Om delgivning, kap 6, § 31
* Om delegering av ärenden, kap 6, § 33-38
* Om partsammansatta organ, kap 7, § 1-7
* Om närvarorätt för personalföreträdare, kap 7, § 8-17

Andra föreskrifter för nämndens handläggning av ärenden finns i Förvaltningslagen 
(1986:223), Socialtjänstlagen (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, Lag (1990:52) me
särskilda bestämmelser om vård av unga m.fl. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:13

Revidering av föreskrifter samt antagande av ny skötselplan 
för Garnuddens naturreservat

Under år 2016 och början av 2017 har ett arbete pågått med att revidera de rådande 
föreskrifterna för Garnuddens naturreservat. Det huvudsakliga målet med arbetet var att få 
tillgång till det statliga markåtkomstbidrag som finns vid avsättande av mark för 
naturskyddsändamål.

Ärendet skickades sedan på remiss inom kommunen samt till relevanta aktörer. Yttranden 
mottogs och sammanställdes. Därefter skickades ärendet till bygg- och miljönämnden, med 
målet att få föreskrifterna och skötselplanen antagna i kommunfullmäktige. Nämnden såg 
dock en risk med förslagets begränsning av motorfordon och återremitterade ärendet den 24 
oktober 2017, varefter föreskrifterna har förtydligats.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 12 december 2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar revidering av “Föreskrifter för Garnuddens naturreservat”

att gälla från kommunfullmäktiges beslut.
2. Kommunfullmäktige antar “Skötselplan för Garnuddens naturreservat i Salems

kommun” att gälla från kommunfullmäktiges beslut.

______________________
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 
 

 
 Ordförandeförslag avseende Yttrande Remiss om revidering 

av föreskrifter samt antagande av en ny skötselplan 
föreskrifter för Garnuddens Naturreservat i Salems kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Reservatsföreskrifterna och skötselplan för Garnuddens Naturreservat har reviderats och 
skickats ut på remiss. Syftet med revideringen har bland annat varit att förtydliga 
föreskrifterna för att öka möjligheterna att söka markåtkomstbidrag (statliga medel). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2016-09-04. 

Förslag till beslut 
En särskild fråga inom ramen för ärendet är möjligheten att i framtiden anlägga en 
dagvattendamm/reningsanläggning i Garnudden. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har angett att en sådan anläggning till största delen skulle 
ligga utanför naturreservatet medan en naturlig avrinningszon kan anläggas invid 
reservatets västra gräns. Med avgränsningen för reservatet kan inte större 
anläggningsarbeten göras inom reservatet. Det perfekta läget vore om kommunen hade 
total handlingsfrihet för att anlägga en dagvattendamm, men tjänstemännen har omtalat 
att en flyttning av västra reservatsgränsen är en mycket komplicerad fråga som 
Länsstyrelsen knappast skulle bifalla. I och med detta anser jag att vi bör bifalla förslaget 
till reservatsföreskrifterna i detta hänseende. 

 

 
 Lennart Kalderén 

Kommunalråd (M) 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Gata/VA-chef  

 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 
 
 Yttrande Remiss om revidering av föreskrifter samt 

antagande av en ny skötselplan föreskrifter för Garnuddens 
Naturreservat i Salems kommu 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Reservatsföreskrifterna och skötselplan för Garnuddens Naturreservat har reviderats och 
skickats ut på remiss. Syftet med revideringen har bland annat varit att förtydliga 
föreskrifterna för att öka möjligheterna att söka markåtkomstbidrag (statliga medel). 

Ärendet 
Bygg- och miljöenheten i Salems kommun har tagit fram ett förslag till revidering av 
naturreservatet Garnuddens nuvarande föreskrifter och skötselplan. Förslaget har sänts 
på remiss till bland annat Kommunstyrelsens tekniska utskott.  

Huvudskälen till att en revidering skett så pass tidigt efter bildandet av reservatet är att 
en del förändringar skett inom naturområdet. Kommunen har även som mål att 
tillgängliggöra det markåtkomstbidrag som är förenat med bildande av Garnuddens 
naturreservat.  

I gällande översiktsplan finns ett område markerat som utredningsområde för 
dagvattenrening, inom gällande naturreservat, en tänkt yta för tex en dagvattendamm.  

I förslaget till föreskrifter föreslås att kommunens Utemiljöenhet är reservatsförvaltare. 
Utemiljöenheten utför enligt de gällande föreskrifterna en viss skötsel av området och 
har en tilldelad budget på 20 000 kr/år. Detta innebär att cirka en vecka per år läggs på 
gallring av utvalda naturområden. Utöver det utförs även städning, renhållning och 
översyn samt reparation av skyltar, belysning, spår med mera.  

Som reservatsförvaltare krävs en viss kompetens avseende naturvård, för att kunna 
bedöma vilka åtgärder som bör utföras och hur dessa ska utföras. Kompetensen för hur 
utförandet ska ske till exempel gallring finns inom Utemiljöenheten. Däremot saknas 
kompetensen att ta fram årliga skötselprogram utifrån den gällande skötselplanen med 
syfte att långsiktigt utveckla befintliga naturvärden. Ska förvaltningen av reservatet 
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åligga Utemiljöenheten måste denna kompetens tillföras. 

I förslaget på föreskrifter (1§ A10) anges att det är förbjudet att förändra områdets 
permanenta topografi, ytförhållande genom exempelvis gräva, spränga, borra, dika, 
schakta, muddra eller fylla ut markområden, annat än inom själva badplatsområdet. 
Denna punkt undanröjer möjligheterna att anlägga en konstruerad dagvattendamm inom
reservatet, men det finns möjlighet att skapa en naturlig dagvattenrening inom 
reservatet genom att låta dagvatten rinna ned och spridas i den våtmark som ligger i 
västra delen av reservatet. En viss del av denna våtmark ligger även utanför reservatet 
och i det området är det möjligt att bygga en mer konstruerad reningsanläggning. 

Förslaget till reservatsföreskrifterna öppnar även upp för att rensa bort enstaka träd, 
buskar och liknande växtlighet som inkräktar på gång- och cykelvägar eller som minskar 
tillgängligheten inom området.  

Förslaget till reservatsföreskrifter ger även möjligheten att hålla öppet längs med vattnet 
mot Uttran för att på sätt behålla kontakten och utblickar mot vattnet. 

Förvaltningens förslag 
Förvaltningens förslag är att kompetensen för att ta fram ett årligt skötselprogram köps 
externt, förutsatt att budgetmedel tillförs samt att föreskrifterna revideras för att 
möjliggöra byggnation av dagvattenrenande anordningar som tex en dagvattendamm 
och meandring av diken. 

 
Finansiering 
Rambudget för Utemiljöenheten, ansvar 211112, utökas med 30 000 kr för inköp av 
extern kompetens från och med 2018. Kommunen kommer att tillföras 
markåtkomstbidrag, vilket ger möjlighet till finansiering. 

  
 
 Christina Lood                                                         Anders Ramqvist 

Förvaltningschef                                                     Tf Gata/VA-chef 

Bilagor: 

1. Remissbegäran: Förslag till nya föreskrifter för Garnuddens naturreservat 
2. Remiss om revidering av föreskrifter samt antagande av en ny skötselplan för 

Garnuddens naturreservat i Salems kommun. 
3. Skötselplan för Garnuddens naturreservat i Salems kommun 

 Delges 

Arkiv 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2018:14

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente med 
anledning av tillsynskrav enligt tobakslagen avseende rökfria 
miljöer

Socialnämnden ansvarar för tillsyn enligt tobakslagen och dess förordning, varav tillsyn av 
rökfria miljöer utgör ett delmoment. De flesta kommuner i Sverige har dock lagt över 
ansvaret för tillsyn av rökfria miljöer på bygg-och miljönämnden, eller motsvarande. Detta 
eftersom bygg-och miljönämnden i andra sammanhang redan bedriver tillsyn av berörda 
lokaler (skolor, hälso-och sjukvårdslokaler, restauranger etc), vid t ex hälsoskydds-och 
livsmedelsinspektioner.

Bygg-och miljönämnden föreslås nu överta ansvaret från socialnämnden, att bedriva tillsyn 
av rökfria miljöer enligt SFS (1993:581) tobakslagen och SFS (2016:354) Tobaksförordningen. 
Detta görs genom en ändring av bygg-och miljönämndens reglemente, antaget av 
kommunfullmäktige den 28 april 2011 § 15 och reviderat den 18 maj 2015 § 27. Den 
kommunala tillsynen som sker med stöd av tobakslagen, som omfattar rökfria miljöer, är 
avgiftsbefriad (prop 2001/02:64). 

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 12 december 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden.

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § XX KS/2017:326

Internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2018

Inför varje verksamhetsår ska kommunstyrelsen besluta om en internkontrollplan för miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Internkontrollplanen som föreslås inför år 2018 är 
ändrad utifrån centrala direktiv. Handkassa har bytts ut mot betalkort med maxbelopp 
2 000 kr, månatlig kontroll görs i fungerande rutin med ekonomienheten. Låg risk gör att 
förvaltningen anser att ingen ytterligare internkontroll behövs. Vid genomgång av 
internkontrollpunkterna kan dessa konstateras vara relevanta och inbegripa samtliga av 
förvaltningens verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 13 december 
2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnads- 
förvaltningen inklusive VA för år 2018.

______________________
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

…..………. ….……… 

Ordf. sign. Just. sign.

KSTU § 132 KS/2017:326

Internkontrollplan för Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2018

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2018. Planen är framför allt ändrad utifrån centrala direktiv. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2017-12-06.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna internkontrollplan 
för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA för år 2018 enligt förvaltningens 
förslag.

______________________
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Internkontrollplan 2018 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 
internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA för år 2018 
enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning  av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2018. Planen är framför allt ändrad utifrån centrala direktiv. 

Ärendet 

Inför varje verksamhetsår ska kommunstyrelsens tekniska utskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta om en internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Internkontrollplanen som föreslås inför år 2018 är 
ändrad utifrån centrala direktiv. Handkassa har bytts ut mot betalkort med maxbelopp 
2000 kr, månatlig kontroll görs i fungerande rutin med ekonomienheten.  Låg risk gör att 
vi anser att  ingen ytterligare internkontroll behövs. Vid genomgång av 
internkontrollpunkterna kan dessa konstateras vara relevanta och inbegripa samtliga av 
förvaltningens verksamhetsområden. 

Finansiering 

Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Internkontrollplan för MSB inkl VA år 2018

Delges 

Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Arkiv 
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INTERNKONTROLLPLAN för MSB-förvaltningen inklusive VA 2018 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella  ledningen samt övrig personal samverkar 
och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet  kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig  och  kostnadseffektiv verksamhet,  tillförlitlig 
finansiell  rapportering och  information om verksamheten och  efterlevnad av lagar,  föreskrifter, riktlinjer mm. 

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för kontroll Utföres av Rapporteras till Sannolikhet/ 
konsekvens 

Riskvärdering 

1.Korrekt resultat- och
balansräkning 

Kontroll av gjorda 
periodiseringar 

Stäm av utfall mot 
gjord periodisering 

Helårs- och 
delårsbokslut 

Ekonom Förvaltningschef Mindre (2)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (6) 

1. Intäkts- och
bidragsflöden*)

Kontroll att förvaltningen har 
tagit ställning till möjligheten 
att söka Vissa statsbidrag och 
Riktade statsbidrag 

Genomgång av 
aktuella SKL-listor. 
Ange "sökt" eller 
"inte sökt” pga... 

Maj, november Ekonom Förvaltningschef, 
ekonomichef 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

2. Intäkts- och
bidragsflöden*)

Kontroll att process- och 
rutinbeskrivningar för varje 
enskild typ av intäkt finns och 
att de är uppdaterade 

Listning av alla 
intäktstyper med 
länkar till resp. 
process- och rutin- 
beskrivning i Google 
Drive 

November Ekonom Förvaltningschef, 
ekonomichef 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

3.Kundfakturering inkl.
hyror

Kontroll av fakturaunderlag, 
hyresunderlag och avtal, samt 
att alla avtal blir fakturerade 

Ekonom väljer 
stickprovsvis ut 
kundfakturor 

Halvårsvis Respektive 
enhetschef 

Resultat samlas 
hos ekonom, 
rapport till 
förvaltningschef 

Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 

4.Upphandling/inköp
inkl. hyresfakturor och 
bokföringsordrar 

Tillse att korrekta 
upphandlingar görs och är 
dokumenterade  enligt gällande 
rutin. Kontroll att fakturan är 
rätt attesterad,  priser enligt 
avtal, fakturaunderlag bifogade 

Ekonom väljer 
stickprovsvis ut ett 
antal upphandlingar, 
beställningar, 
fakturor för kontroll 

Halvårsvis Respektive 
enhetschef 

Resultat samlas 
hos ekonom, 
rapport till 
förvaltningschef 

Sannolik (4)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (16) 

4. Attestförteckning*) Kontroll av att det finns en 
korrekt attestförteckning 

Stickprov 2 ggr/år Mars, oktober Ekonom Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

5.Inventarieredovisning A´jourhållning av Genomgång av Årsvis Ekonom Förvaltningschef Mindre (2)/ Låg risk (4) 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
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inventarieförteckning samt 
anläggningsregister 

underlag Lindrig (2) 

5.Lönerapport*) Kontroll av rätt kontering, rätt 
lön till rätt person, rätt 
löneutbetalning. Ur Besched 

Stickprov 1 ggr/år November Resp 
enhetschef 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

6. Verkställighet av
beslut*)

Uppföljning av att nämndens 
beslut har verkställts 

Stickprov 2 ggr/år Mars, oktober Nämnd- 
sekreterar
e 

Förvaltningschef Mindre 
sannolik (2)/ 
Allvarlig (4) 

Medelrisk (8) 

8.Kontanthantering Kontroll av handkassa Stämma av summa 
mot erhållna kvitton 

Halvårsvis Förvaltning
ssekreterar
e 

Ekonom Mindre (2)/ 
Lindrig (2) 

Låg risk (4) 

7. Avtalstrohet*) Kontroll av att kvartalsvisa 
avstämningar gällande 
avtalstrohet skett med Telge 
Inköp. Tillse att korrekta 
upphandlingar görs och är 
dokumenterade  enligt 
gällande rutin. 

Genomgång av 
mötesprotokoll 
1 ggr/år 

November Ekonom Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

8. Systematiskt
arbetsmiljöarbete
(SAM)*)

Kontroll av att förvaltningen 
fått in SAM-blankett från 
samtliga enheter 

Genomgång av 
inskickade 
SAM-blanketter 
1 ggr/år 

November Nämnd- 
sekreterar
e 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 

9. Uppdatering av
webben*)

Kontroll av att korrekt 
information ligger på webben 

Stickprov 2 ggr/år Juni, november Ekonom Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

*) Kommungemensam,  obligatorisk rutin

Sannolikhet: 

Osannolik = 1 

Mindre sannolik = 2 

Möjlig = 3 

Sannolik = 4 

Konsekvens: 

Försumbar konsekvens = 1 

Lindrig konsekvens = 2 

Kännbar konsekvens = 3 

Allvarlig konsekvens = 4 

Riskvärdering: 

Mycket låg risk = 1-2 

Låg risk = 3-4 

Medelrisk = 5-9 

Hög risk = 10-16 
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Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig konsekv (4) = Hög risk (12)

. 




