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Ks § 4 
 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Följande skrivelser har inkommit 
 
Näringslivsdepartementet, utdrag ur protokoll 2006-11-09, ”Uppdrag att 
utse förhandlingsman om Stockholms infrastruktur” 

 

 
KSL, 2006-12-11 ”Verksamhetsplan för Kommunförbundet Stockholms 
Län 2007-01-19 

 

 
Revisionen, 2006-12-11, ”Förebyggande arbete kontra institutions-
placeringar” 

 

 
SKL, 2006-12-20 ”Redogörelse för preliminär överenskommelse om 
redaktionella ändringar och förtydliganden i KAP-KL; fr o m  1 jan 
2006” 

 

 
SKL, 2006-11-24 Ny skrift ”Samtal om arbetsresultat och lön” 

 

 
Minnesanteckningar Handikapprådet, 2006-11-07 
Minnesanteckningar från KSAU 2007-01-15 
Minnesanteckningar från KSTU 2007-01-09 

 

  
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting: 
 

 

2006:79 Ändringar i försäkringskassans regelverk avseende assis-
tansersättning 
 

 

2006:81 Budgetförutsättningar för åren 2007-2009 
 

 

2006:82 Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den 
kommunala livsmedels- och foderkontrollen 

 
 
 

2006:83 Basbelopp för år 2007  
 

 

2006:84 Nya bestämmelser i hälso och sjukvårdslagen om läkar-
medverkan i den kommunala hälso- och sjukvården och om 
kontinuitet, säkerhet, samordning och samverkan mellan 
landsting och kommuner 
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2006:85 Tillägg till tidigare cirkulär (2004:65) avseende assistans vid 
utbildning på folkhögskolan 
 

 

2006:86 AD dom 2006 nr 110 fritidschef som sagts upp p g a 
arbetsbrist befanns sakna tillräckliga kvalifikationer för en 
anställning som rektor 
 

 

2006:87 AD dom 2006 nr 104 ang fråga om kommun haft vägande 
skäl för stadigvarande förflyttning av lärare 
 

 

2006:88 Ändringar i lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i 
arbetslivet p g a funktionshinder 
 

 

2006:89 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 
bostadsrättsform 
 

 

2006:90 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handi-
kappomsorgen 2007  

 

 
2006:91 

 
Preliminär överenskommelse om redaktionella ändringar 
och förtydliganden i Kollektivavtalad pension - KAP-KL;  
fr o m 1 januari 2006 
 

 

2006:94 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enl 
PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner 
enligt PFA och KAP-KL år 2007  

 

 
2007:2 

 
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen 

 

 
2007:4 
___  
 

 
Redovisningsfrågor år 2006 och 2007  
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Anmälan av delegationsbeslut ANMÄLAN AV 
DELEGATIONSBESLUT 

Personalärenden 
 
Eva Sandgren 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 6-7/2007  
Tillsvidareanställn, förlängning 
 

 

Kerstin Fridén 
Personalkontoret 
Nr 24-28/2006 
Timanställn, vikförordn, 
Anställning 
 

 

Jan Lorichs 
Ekonomikontoret 
Nr 1/2007  
Anställning 
 

 

Kerstin Swärdhammar 
Hemtjänsten 
Nr 103-153/2006, 1-2/2007  
 

 

Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr 20-26/2006 
Vik, anställn 

 

 
Elisabeth Szorath 
Säbyhemmet 
Nr 674-792/2006  
Vik, anställn 

 

 
Lena Helstad 
Skogsängs förskoleområde 
Nr 66-83/2006  
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Mette Holmen 
Säby förskoleområde 
Nr 44-56/2006  
Timanställn 

 

 
Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 58-60/2006  

 

 
Towe Gysing 
Salems dagverksamhet 
Nr 1-32/2006 
Vik 
 

 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Nr 75, 85/2006 
Visstidsanställn, vik verksamhetsledare 
 

 

Marita Broby 
Biblioteket 
Nr 75-77, 83-84/2006  
Visstidsanställn 
 

 

Mattias Hillbom 
Fritidsgården Huset 
Nr 78-81, 86-89/2006 
Visstidsanställn 
 

 

Karin Broström 
Rönninge skola 
Nr 603-612, 614-619, 641-644, 648 
Visstidsanställn 

 

 
Karl-Erik Johansson 
Serviceavdelningen 
Nr 36-45/2006  
Visstidsanställn 
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Parkeringstillstånd 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 824-840/2006  
Överklagat beslut Nr 815/2006  

 

 
Förköpsärenden 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 23-25/2006, 1-2/2007  
Törnrosen 18, Uttringe 1:1034, Rönninge 1:155, 
Rönninge 1:353, Uttringe 1:1035 

 

 
Bostadsanpassning 
Leif Horn 
Miljö- och sasmhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 93, 96/2005; Nr 1-96/2006 

 

 
Avrop från ramavtal 
Kjell Sjundemark 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 8/2006 
Hem-PC 
___  
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Ändring av detaljplan för del av Jägaren 1, Jägarstigen 24, Salem till 
förskoleverksamhet 

ÄNDRING AV DETALJ-
PLAN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Salems kommun hyr genom barn- och utbildningsförvaltningen lokal, 
för Bullerbyn, inom Jägaren 1. Lokalen ägs av bostadsrättsföreningen 
Salemstaden. Marken är upplåten med tomträtt av Stockholms stad, som 
är markägare. Gällande detaljplan för området är en flexibel stadsplan 
för Söderby 1, fastställd 1966-05-06. Tillåten markanvändning är 
bostäder, radhus i högst en våning med markvåning. 
 
Kommunen bedriver förskoleverksamhet i lokalen och används av 
familjedaghem sedan nästan 20 år. Kommunen önskar bedriva 
förskoleverksamhet här även i fortsättningen.  Hittills har verksamheten 
kunnat bedrivas med stöd av bygglov för mindre avvikelse från gällande 
detaljplan och tillfällig åtgärd, som har förlängts upprepade gånger 
under en 20-årsperiod. Det kan nu inte förlängas ytterligare. Det fordras 
därför en planändring.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen uppdrar åt bygg- och miljönämnden att ändra 
detaljplanen för del av Jägaren 1, Jägarstigen 24 till att även  omfatta 
förskoleverksamhet, med s k enkelt planförfarande enligt PBL 5:28. 
___ 
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Förslag till internbudget 2007 för kommunledning, kommungemensam-
ma kostnader samt kommunstyrelsens förvaltning 

FÖRSLAG TILL 
INTERNBUDGET 

  
Ärendebeskrivning 
 
 I november 2006 beslutade kommunfullmäktige om kommunens drift- 
och investeringsbudget för år 2007. Enligt kommunens reglemente ska 
sedan internbudgetar upprättas som fastställs av ansvarig nämnd.  
 
Kommunstyrelsen som ansvarar för staben, personal- och ekonomi-
kontoren inkl IT-enheten samt serviceavdelningen har således att ta 
ställning till upprättade internbudgetar för dessa kontor/enheter.  
 
Följande justering har gjorts sedan beslutet i kommunfullmäktige:  
Kompensation för prishöjningar har utfördelats från kommunstyrelsen 
anslag till förfogande till förvaltningarna avseende 2006. (2006-10-30,  
§ 132) Kompensation för prisökningar för 2007 kvarstår till kommun-
styrelsens förfogande för senare utfördelning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer upprättade internbudgetar för staben, 
ekonomikontoret inkl IT-enheten, personalkontoret samt service-
avdelningen. 
___ 
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Beslutsattestanter 2007 inom kommunstyrelsens stab, ekonomi- och per-
sonalkontor samt serviceavdelning 

BESLUTS-
ATTESTANTER 2007 

  
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunens reglemente för budgetansvar och internkontroll utser 
respektive nämnd om vilka som ska vara budgetansvariga, samt ha 
attesträtt.  
 
För kommunstyrelsens stab, ekonomi- och personalkontor samt 
serviceavdelning föreslås budgetansvariga och attestanter för 2007 enligt 
bifogade sammanställningar. 
 
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter i enlighet med tjänsteskrivel-
sen.   
___  
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Förslag till firmatecknare m m för Salems kommun 2007  FIRMATECKNARE 
2007  

Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningens utbetalning avseende socialbidrag m.m. övergår 
från ett modembaserat system till ett internetbaserat system vilket 
medför nya utbetalningsrutiner. Förändringar gentemot gällande ordning 
avser punkt 5. Även ekonomikontoret använder ett internetbaserat 
system varför förändring är gjord under punkt 4. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare 
 
1 avseende kommunens lån, borgensåtagande och övriga kommun-

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

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

 
 Kommundirektör Ingela Evegård 
 Controller Karin Skilje 
 Ekonomichef Jan Lorichs 
 Ekonom Judy Stjerne 
 
2 avseende avtal och utlandsbetalningar 
 utse kommundirektör Ingela Evegård eller, vid förfall för denne, 

ekonomichef Jan Lorichs, i förening med endera av följande  
 personer: 
  
 Ekonom Anita Wiberg 
 Ekonom Lena Eneroth 

 

 
3 Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören Ingela Evegård, 

eller vid förfall för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Leif 
Horn att på kommunens vägnar underteckna köpekontrakt i 
ärenden i vilka kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutat om 
fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning. 
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4 Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med 
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro 
(kundnummer M 9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl: 

 
 Kommundirektör Ingela Evegård 
 Controller Karin Skilje 
 Ekonomichef Jan Lorichs 
 Ekonom Judy Stjerne 
 Ekonom Anita Wiberg 
 Ekonom Lena Eneroth 
 
 Två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande 

personer: 
 
 Ekonomiassistent Maj-Britt Reidmar 
 Ekonomiassistent Ann-Britt Sjöberg 
 Ekonomiassistent Ria Alkhouri 
 

 

5 Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med 
elektronisk signatur underteckna kommunens bankgiro 
(kundnummer 24 23 88) och plusgiro (kundnummer M 4471) och 
avseende socialbidrag mm. 

 
 Kommundirektör Ingela Evegård 
 Socialchef Karl Gudmundsson 
 Utvecklingsledare Sven Svensson 
 Utvecklingsledare Jan Helin 
 Enhetschef Susan Troberg 
 Enhetschef Gunilla Ramstedt 
 Enhetschef Britt-Marie Svedberg 
 Enhetschef Mahria Persson Lövkvist 
 
 Två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande 

personer: 
  
 Assistent Merith Andersson 
 Utredningsassistent Solveig Welander 
 Behandlingsassistent Tomas Hilmersson 
 Adm. samordnare Anita Karlsson 
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6 Kommunstyrelsen beslutar att Karin Skilje, Jan Lorichs och Judy 

Stjerne var för sig skall äga tillträde till Salems kommuns 
bankfack. 

 
7 Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Ingela Evegård att 

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

 
8 Kommunstyrelsen beslutar att Ingela Evegård, Karin Skilje och 

Jan Lorichs var för sig skall äga rätt att utkvittera för Salems 
kommun inlämnade värdehandlingar vid Huddinge tingsrätt. 

 

 

9 Kommunstyrelsen uppdrar åt Jan Lorichs, Judy Stjerne och Anita 
Wiberg att var för sig, i förening med assistenterna Ann-Britt 
Sjöberg eller Maj-Britt Reidmar underteckna kommunens moms- 
och skattedeklarationer. 

 
10 Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadschefen 

Leif Horn och fastighetschefen Mari Söderqvist att var för sig 
underteckna kommunens fastighetsdeklarationer. 

___  
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Revisionsskrivelse ”Policy mot mutor och bestickning” REVISIONSSKRIVELSE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisionen har i skrivelse föreslagit att kommunen tar fram en policy 
mot mutor och bestickning. Revisionen önskar en skriftlig redovisning 
från kommunstyrelsen på förslaget om en policy och redovisningen 
lämnas senast 2007-02-12. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
 
1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 
 ”Salems kommuns policy i fråga om mutor och bestickning är 

självfallet att gällande lagstiftning ska följas. Skatteverket och 
Institutet mot mutor har tagit fram föreskrifter och vägledningar i 
ämnet som ska kunna ge stöd åt ett etiskt riktigt förhållningssätt 
från kommunens förvaltningar och förtroendevalda. Kommun-
styrelsen ser därför inte något behov av ett ytterligare policy-
dokument för kommunen. Däremot kan det vara ändamålsenligt att 
ta fram en handledning med praktiska anvisningar för de konkreta 
situationer som kan uppstå där riktlinjer kan behövas.” 

 
2 Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram en 

lättläst handledning med praktiska anvisningar för anställda och 
förtroendevalda. 

 
3 Kommunstyrelsen översänder detta beslut som svar på revi-

sorernas skrivelse. 
 
Yrkanden 
 
Lars Morberg (s):  
 
Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 
1 ”Salems kommuns policy i fråga om mutor och bestickning är 

självfallet att gällande lagstiftning ska följas. Skatteverket och 
Institutet mot mutor har tagit fram föreskrifter och vägledningar i 
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 ämnet som ska kunna ge stöd åt ett etiskt riktigt förhållningssätt 
från kommunens förvaltningar och förtroendevalda.” 

 
2 Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram en 

policy mot mutor och bestickning. 
 
3 Kommunstyrelsen översänder beslut enligt punkt 2 som svar på 

revisorernas skrivelse. 
 

 

Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer under proposition: Bifall till ordförandeförslaget 
mot Lars Morbergs yrkande. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 
 ”Salems kommuns policy i fråga om mutor och bestickning är 

självfallet att gällande lagstiftning ska följas. Skatteverket och 
Institutet mot mutor har tagit fram föreskrifter och vägledningar i 
ämnet som ska kunna ge stöd åt ett etiskt riktigt förhållningssätt 
från kommunens förvaltningar och förtroendevalda. Kommun-
styrelsen ser därför inte något behov av ett ytterligare policy-
dokument för kommunen. Däremot kan det vara ändamålsenligt att 
ta fram en handledning med praktiska anvisningar för de konkreta 
situationer som kan uppstå där riktlinjer kan behövas.” 

 
2 Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram en 

lättläst handledning med praktiska anvisningar för anställda och 
förtroendevalda. 

 
3 Kommunstyrelsen översänder detta beslut som svar på revi-

sorernas skrivelse. 
___ 
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Förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljö 

NYA LOKALA FÖRE-
SKRIFTER 

  
Ärendebeskrivning 
 
Salems kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter antogs av kommun-
fullmäktige den 24 maj 1984 och baseras på Hälsoskyddslagen (SFS 
1983:616). Den 1 januari 1999 ersattes bland annat Hälsoskyddslagen av 
Miljöbalken (SFS 1998:808). De nuvarande lokala hälsoskydds-
föreskrifterna hänvisar alltså till en icke gällande lagstiftning, även om 
innehållet i lagstiftningen fortfarande gäller. 
 
Det har även tillkommit ämnesområden som kan, då kommunen anser 
sig behöva det, regleras via kommunala föreskrifter. Exempel på det är 
eldning, anmälan om installation av mulltoalett och liknande 
anordningar samt spillvatten från biltvätt till dagvatten. 
  
Bygg- och miljönämnden har vid sitt sammanträde 2006-11-14, § 136, 
föreslagit kommunfullmäktige att anta miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag till revidering av ”Lokala föreskrifter i Salems 
kommun för att skydda människors hälsa och miljö”. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Lokala 

föreskrifter i Salems kommun för att skydda människors hälsa och 
miljö”.  

 
2 De nya föreskrifterna föreslås gälla fr.o.m 2007-04-01. 
___  
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Förslag till ändrad sophämtningstaxa för restauranger och storkök SOPHÄMTNINGSTAXA 
 

Ärendebeskrivning 
 
SRV återvinning AB hemställer att Salems kommunfullmäktige 
fastställer en höjning av sophämtningstaxan för restauranger och storkök 
med 12 % från den 1 april 2007.  
 
Sedan halvårsskiftet 2006 beskattas hushållsavfall som förbränns genom 
den s.k. BRAS-skatten. Som hushållsavfall i detta sammanhang räknas 
även avfall från restauranger och storkök. Genom ett förbiseende 
utelämnades restauranger och storkök i det taxeförslag från SRV 
återvinning AB för 2007 som kommunfullmäktige beslutade  
2006-11-23, § 79.  
 
Den höjning som föreslås är samma procentuella höjning som för 
flerbostadshus. Se bifogat brev från SRV återvinning AB. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande 
förändringar av taxan: 
 
• Taxan för brännbart avfall från restauranger och storkök höjs med 

12%.  
 
• Den nya taxan för restauranger och storkök gäller från den 1 april 

2007. 
 
• Taxan liksom tidigare får regleras av SRVs styrelse i enlighet med 

renhållningsindex R77:1 med juli månad som basmånad. 
___ 
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Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden REVIDERING AV 
REGLEMENTE 

Ärendebeskrivning 
 
Fullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att se över sina reglementen 
för att anpassa dem till aktuell lagstiftning och faktiska förhållanden. 
Kultur- och fritidsenheten har utarbetat ett förslag till revideringar av 
reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Revideringen avser den nya verksamheten fritidsfältverksamhet och den 
kommungemensamma modellen ”Ung i Salem”. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2006-11-16, § 79, 
föreslagit kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsenhetens förslag 
till revideringar. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av 
reglementet för kultur- och fritidsnämnden.  
___  
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Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden m m REVIDERING AV 
REGLEMENTE 

Ärendebeskrivning 
 
Fullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att se över sina reglementen 
för att anpassa dem till aktuell lagstiftning och faktiska förhållanden. 
Barn- och utbildningskontoret har utarbetat ett förslag till revideringar 
av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Revideringen avser den nya verksamheten Kulturskola, den 
kommungemensamma modellen ”Ung i Salem” och skolplanen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2006-11-21,  
§ 118, föreslagit kommunfullmäktige att anta barn- och utbildnings-
kontorets förslag till revideringar. 
 
Kommunstyrelsens stab har i tjänsteskrivelse (2007-01-18) föreslagit att 
de tre nämnderna, barn- och utbildnings- , kultur- och fritids- och 
socialnämnden ska ha en likalydande text i reglementet som tydliggör 
alla tre nämnders ansvar för barn och ungas levnadsvillkor.  
  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att revidera barn- och 

utbildningsnämndens reglemente i enlighet med kommun-
styrelsestabens förslag, samt i övrigt med barn- och utbildnings-
nämndens förslag. 

 
2 Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att uppmana socialnämnden 

att komplettera reglementet i enlighet med kommunstyrelsestabens 
förslag. 

___ 
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Svar på motion ”Salems kommun bör ansluta sig till UNESCO:s upprop 
för Europeiska koalitionen av städer mot rasism” 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Vänsterpartiet i Salem har lagt fram en motion där man föreslår att 
Salems kommun ansluter sig till Unesco:s upprop för europeiska 
koalitionen av städer mot rasism.  
 
Uppropet innebär att kommunen undertecknar ett s.k. "Letter of Intent". 
Genom att ansluta sig till uppropet deklarerar kommunen att den har för 
avsikt att ansluta sig till Unesco:s europeiska koalition av städer mot 
rasism och arbeta strukturerat med ett 10-punktsprogram mot rasism och 
diskriminering i samhället i stort. 
 
Nästa steg innebär att kommunen undertecknar ett medlemsavtal, en s.k. 
"Declaration". I detta avtal blir kommunen en medlem i koalitionen och 
förbinder sig att arbeta utifrån 10-punktsprogrammet. I samband med 
detta kommer kommunen att bli utvärderade av Unesco i Paris. 
 
Kommunstyrelsens stab föreslår att kommunen, som ett första steg, 
ansluter sig till uppropet till ett eventuellt medlemskap i koalitionen. 
Innan kommunen tecknar ett medlemskap ska en inventering göras av 
vilka punkter i 10-punktsprogrammet som redan arbetas med, vilka 
punkter som är eftersatta och behöver utvecklas, samt vad ett medlem-
skap skulle innebära resursmässigt. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1  Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 
 ”Salems kommun bedriver ett gediget och proaktivt arbete mot 

rasism bl. a genom värdegrundsarbetet inom förskola och skola, 
skolanknutna fritidsfältare, genom att årligen dela ut 
demokratistipendium, firandet av FN-dagen m.m. Ett arbete som 
på många sätt sammanfallet med innehållet i konceptet ’Cities 
against rasism’. Mot den bakgrunden kan fördelar och nackdelar 
dryftas för kommunen att ansluta sig till UNESCO:s upprop. 
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 Kommunstyrelsen ansluter sig till stabens analys. Sannolikt är det 
av godo för Salems kommun att kunna erhålla en ’kvalitets-
stämpel’ som UNESCO-projektet för vårt arbete mot rasism”. 

 
2 Fullmäktige föreslås med hänvisning till utlåtandet bifalla mo-

tionen.  
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Svar på motion ”Upprustning av datasalar och datorer på samtliga skolor 
i Salems kommun” 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Onsdagen den 22 mars 2006 gick kommunens andra ungdomsting av 
stapeln. Totalt samlades 46 ungdomar från samtliga grundskolor i år 7-9 
och Rönninge gymnasium för att bereda åtta motioner i utskott, lyssna 
på debattboxning och fatta beslut. Själva tinget gästades av ett antal 
politiker och tjänstemän. 
 
Ungdomsting 2006 biföll motionen:  
”Ungdomsting 2006 föreslår att datasalarna på skolorna rustas upp och 
datorerna uppdateras. Ungdomstinget föreslår också lärarövervakning 
mot skadegörelse och stöld”.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, § 56 2006-06-13,  avstyrker motionen 
vad gäller upprustning av datasalar på samtliga skolor i kommunen, men 
tillstyrker en successiv upprustning av elevdatorerna i kommunens 
grundskolor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till kontoret att tillsätta en 
arbetsgrupp med IT-pedagoger och elever för att belysa utnyttjandet av 
IT-teknologin i kommunens skolor. 
Enligt barn- och utbildningsnämnden skall problem med stöld och 
skadegörelse lösas på skolan i samverkan mellan skolledning och 
elevråd samt genom bruk av tunna klienter (datorer utan hårddisk). 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1 Kommunstyrelsen instämmer i den bedömning barn- och utbild-

ningsnämnden gjort i ett tidigare policybeslut, att datorerna i första 
hand ska spridas i de olika klassrummen och inte generellt kon-
centreras till datasalar.  

 
 Kommunstyrelsen föreslår därför fullmäktige att avslå motionen i 

den del som avser upprustning av samtliga datasalar i kommunens 
grundskolor. 
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2 Kommunstyrelsen instämmer i bedömningen om en successiv 

upprustning av elevdatorerna. 
 
 Fullmäktige föreslås därför bifalla motionen i denna del. 
 
3 Beträffande den del av motionen som behandlar skadegörelse och 

stöld, uttalar kommunstyrelsen följande: 
 
 ”Stölder och skadegörelse av datorer är ett problem, som dock inte 

enbart kan lösas med övervakning. Eleverna måste också känna 
ansvar för skolan och bidra till att minska stölder och 
skadegörelse. Elevråden har en viktig uppgift att tillsammans med 
skolans ledning diskutera hur det ska kunna åstadkommas.” 

 
 Fullmäktige föreslås att med hänvisning till uttalandet anse 

motionen besvarad vad gäller lärarövervakning mot skadegörelse 
och våld. 

 

 

Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m): 
Yrkar bifall till ordförandeförslaget med revideringen att ordet ”upprust-
ning” i punkt 2 ersätts med ”uppdatering”. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade 
förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen instämmer i den bedömning barn- och utbild-

ningsnämnden gjort i ett tidigare policybeslut, att datorerna i första 
hand ska spridas i de olika klassrummen och inte generellt kon-
centreras till datasalar.  

 
 Kommunstyrelsen föreslår därför fullmäktige att avslå motionen i 

den del som avser upprustning av samtliga datasalar i kommunens 
grundskolor. 
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2 Kommunstyrelsen instämmer i bedömningen om en successiv 
uppdatering av elevdatorerna. 

 
 Fullmäktige föreslås därför bifalla motionen i denna del. 
 
3 Beträffande den del av motionen som behandlar skadegörelse och 

stöld, uttalar kommunstyrelsen följande: 
 
 ”Stölder och skadegörelse av datorer är ett problem, som dock inte 

enbart kan lösas med övervakning. Eleverna måste också känna 
ansvar för skolan och bidra till att minska stölder och 
skadegörelse. Elevråden har en viktig uppgift att tillsammans med 
skolans ledning diskutera hur det ska kunna åstadkommas.” 

 
 Fullmäktige föreslås att med hänvisning till uttalandet anse 

motionen besvarad vad gäller lärarövervakning mot skadegörelse 
och våld. 

___ 
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Svar på motion ”Utvecklad studie- och yrkesvägledning på samtliga 
skolor i Salems kommun 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Onsdagen den 22 mars 2006 gick kommunens andra ungdomsting av 
stapeln. Totalt samlades 46 ungdomar från samtliga grundskolor i år 7-9 
och Rönninge gymnasium för att bereda åtta motioner i utskott, lyssna 
på debattboxning och fatta beslut. Själva tinget gästades av ett antal 
politiker och tjänstemän.  
 
Ungdomsting 2006 biföll motionen: 
”Ungdomsting 2006 föreslår att bättre och mer lättläst informationen om 
mål och betygskriterier samt om gymnasievalet och program/kurser på 
Rönninge gymnasium utvecklas på grundskolenivå”.  
 
”Ungdomsting 2006 föreslår att obligatoriska samtal med SYO om 
högskolebehörighet vid gymnasiestart införs i år 1 på gymnasiet”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, § 54 2006-06-13, tillstyrker motionen 
vad gäller utvecklad studie- och yrkesvägledning på samtliga skolor i 
Salems kommun. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
 1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
  
 ”Kontinuerliga förbättringar av studie- och yrkesvägledningen har 

skett de senaste åren, bl a genom bedömningsmatriser, omarbetat 
informationsblad och gruppinformationer av studie- och yrkesväg-
ledaren. Att erbjuda samtliga elever i årskurs 1 på gymnasiet en tid 
hos studie- och yrkesvägledaren innebär en ytterligare förbättring 
som bör bifallas.” 

 
2 Fullmäktige föreslås med hänvisning till utlåtandet bifalla 

motionen. 
___ 
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Svar på motion ”Temavecka mot våld, främlingsfientlighet och rasism” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens stab har för yttrande översänt en motion lämnad av 
Sanna Jansson Wiberg (v) och Pia Ortiz-Venegas (v). Motionärerna 
föreslår i sin motion att en temavecka mot våld, främlingsfientlighet och 
rasism införs i kommunen. 
 
Med tanke på den årliga manifestation som mot vår vilja sker i vår 
kommun är det synnerligen angeläget att alla verksamheter som arbetar 
med ungdomar, oavsett förvaltning, arbetar för allas lika värde. Barn- 
och utbildningskontoret förordar trots detta att skolans värdegrunds- och 
likabehandlingsarbete får bedrivas utifrån lokala förutsättningar och 
behov och sättas in i en helhet utifrån det planeringsarbete som sker för 
att klara läroplanens och kursplanernas mål. I det arbetet kan om det 
visar sig lämpligt temaarbete ingå. Kontoret anser inte att en temavecka 
mot våld, främlingsfientlighet och rasism skall vara ett generellt 
obligatoriskt inslag utan förordar att skolorna själva får avgöra hur de 
vill bedriva arbetet på kort och lång sikt. Barn- och utbildningskontoret 
föreslår därför att motionen avstyrks. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde, § 81  
2006-09-05, beslutat att avstyrka motionen. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
  

1.  Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 "Kommunstyrelsen instämmer i bedömningen att en temavecka 

med det innehåll motionärerna förordar inte ska vara ett 
obligatoriskt inslag. Skolorna bör själva få avgöra hur de vill 
bedriva värdegrundsarbetet. När Salems kommun nu på FN-dagen 
24 oktober för första gången genomför ett arrangemang om 
demokrati, mångfald och FN:s barnkonvention, måste den ses som 
en gedigen manifestation mot våld, rasism och främlingsfientlig-
het." 

 
2.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, men hänvisning 

till kommunstyrelsens utlåtande, att avslå motionen.  
___  
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Yttrande över ”Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjäm-
ningen, med förslag om organsation samt löne- och byggkostnads-
utjämning” 

YTTRANDE 

  
Ärendebeskrivning 
 
Regeringens särskilde utredare Ulf Wetterberg föreslår att en ny modell 
införs i systemets kostnadsutjämning (lönekostnadsutjämning) som ska 
kompensera kommuner med högre lönenivåer samt att en redan befintlig 
modell för högre byggkostnader i delmodellen bebyggelsestruktur ska 
förändras. 
 
Den föreslagna lönekostnadsutjämningen ger Salems kommun 359 
kronor mer per invånare medan förändringen i byggkostnadsmodellen 
minskar intäkterna med 251 kronor per invånare. Förslagens 
sammantagna ekonomiska konsekvenser för Salems kommun  innebär 
därför ett tillskott på 108 kronor per invånare, d.v.s 1,5 miljoner kronor. 
 
Samtliga kommuner i Stockholms län utom Upplands Väsby, Österåker, 
Botkyrka, Vaxholm och Sigtuna får sammantaget ökade intäkter med 
förslaget. Nackas intäkter ökar mest i länet och landet med 771 kronor 
per invånare. Även Solna (620 kr per inv), Lidingö (612 kr per inv) och 
Värmdö (604 kr per inv) ökar sina intäkter rejält på grund av den 
föreslagna löneutjämningen. 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslaget till Södertörnskommunernas gemen-
samma yttrande som remissvar.  
 
Yrkanden 
 
Lars Morberg (s): 
Bifall till ordförandeförslaget. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslaget till Södertörnskommunernas gemen-
samma yttrande som remissvar. 
___ 
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Information om utbildning 
 

INFORMATION 

Ingela Evegård informerar om att utbildning för de förtroendevalda 
kommer att anordnas lördagen den 17 mars. Inbjudan har skickats till de 
förtroendevalda. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har mottagit informationen. 
___  
 

 

 
 
 
 
 
 


