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Plats och tid Måndag 3 mars 2008 kl 19.00-20.17 
 
Beslutande Se bilagd förteckning 
       
       
       
  
       
       
       
       
 
Övriga deltagande       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Utses att justera Anders Forsberg (m) 
 
Justeringens plats 
och tid 

Onsdag 12 mars 2008 kl 16.00 Paragrafer 27-45 

 
Underskrifter Sekreterare   
  Kjell Sjundemark Olle Glimvik, § 44 
    
 Ordförande   
  Lennart Kalderén  
    
 Justerande   
  Anders Forsberg  
    

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2008-03-03 
Datum för anslagets 
uppsättande 

2008-03-13 Datum för anslagets 
nedtagande 

2008-04-03 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens stab 

Underskrift 
 

 Anki Blademo  
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Anmälningsärenden ANMÄLNINGS- 
ÄRENDEN 

Till protokollet noteras att följande skrivelser har inkommit: 
 
SKL, 2007-12-14, Metod och idéskrift om samverkan med civilsamhäl-
let – den sociala ekonomin 
 

 

KSL, 2008-01-15, Verksamhetsplan för Kommunförbundet Stockholms 
län 2008  
 

 

Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande, 2008-01-18, Häs-
ten i kommunen – betyder mer än du tror 

 

 
Rikspolisstyrelsen, 2008-01-29, Samverkan Polis och kommun – för en 
lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet 
 

 

Brisrapporten – Läs den! 
 

 

Skrivelse från Huddinge sjukhus ”Ang flyttning av hudkliniken vid Ka-
rolinska Universitetssjukhuset Huddinge till Solna” 
 

 

”Buller Äldreboendet Salarp”, 2008-02-15, från Arild Holtze  
 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 
 

 

08:11 Nya ”tröskelvärden” vid offentlig upphandling 
 

 

08:16 Komplettering av cirkulär 7:26 om deltagande i 
kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet 
 

 

08:17 Traktamentsbelopp 2008   
   
Inbjudan till konferens 
 
”Kommunerna och de nationella minoriteterna” 2 april 2008, SKL 
___  
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Anmälan av delegeringsbeslut DELEGERINGSBESLUT 
 
Personalärenden 
 
Eva Sandgren 
Barn- och utbildningskontoret 
Nr 1/2008-02-20  
Godkännande av detaljbudget 

 

 
Karin Broström 
Rönninge skola 
Nr 4, 8,10-12, 26, 66, 
70, 82, 84-85, 87, 98/2008  

 

 
Susan Troberg 
Socialförvaltningen 
Nr 1-2/2008 
Förlängn hemtjänsten och TKA 
 
Jan Lorichs 
Ekonomikontoret 
Nr 1-2/2008  
Provanställn IT-chef 
Tilläggslön tf IT-chef 
 

 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidsenheten 
Nr 4-5/2008-02-20  
Anst fritidsfältare 

 

 
Lena Helstad 
Skogsängs förskoleområde 
Nr 109/2007 och 1-15/2008  
Vikariat, tidsbest anställn 
___  
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Bebyggelseutveckling i Rönninge centrum RÖNNINGE CENTRUM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen och SMÅA är överens om att inleda ett samarbete för att 
utveckla Rönninge centrum genom byggnation och centrumutveckling, 
vilket regleras i bifogade avsiktsförklaring till vilket det hör ett PM över 
planeringsförutsättningarna. 
 
Båda parterna äger fastigheter i Rönninge centrum. Utbyggnaden enligt 
den gällande detaljplanen från 1990, plan nr 81-37, RÖNNINGE 
CENTRUM har inte fullföljts. Det finns två fastigheter med byggrätter, 
Saluhallen 1 och Strömsdal 1 som inte har utnyttjas. Genomförandetiden 
för plan nr 81-37 gick ut 2000-08-23, så det finns inga formella hinder 
för en planändring. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till avsiktsförklaring 

om bebyggelseutveckling i Rönninge centrum mellan kommunen 
och SMÅA. 

 
2 Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till planeringsförut-

sättningar för idéskisser till arkitektuppdrag för Rönninge centrum.
___ 
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Program för detaljplan och planeringsavtal för del av fastigheten Salem 
5:68 m fl (södra Hallsta) 

SALEM 5:68 m fl 

  
Ärendebeskrivning 
 
 Det finns ett markanvisningsavtal mellan Järntorget och Stockholms 
stad. Avtalet ger Järntorget rätt att förvärva erforderligt markområde av 
staden på marknadsmässiga villkor för detta projekt. 
 
Kommunen och Järntorget är överens om förutsättningarna för ett 
planeringsavtal och därför föreslås att plan- och exploateringsenheten 
får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram.  
I förutsättningarna regleras även att tvärleden genom planområdet skall 
byggas.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen beslutar ge kommunens plan- och exploa-

teringsenhet i uppdrag att upprätta ett detaljplaneprogram över del 
av fastigheten Salem 5:68 m.fl. fastigheter enligt bilaga A med de 
planeringsförutsättningar som framgår av denna tjänsteskrivelse. 

 
2 Kommunstyrelsen beslutar ge kommunens plan- och exploa-

teringsenhet i uppdrag att förhandla fram ett planeringsavtal med 
Järntorget Bostad AB för ovan nämnda planområde med de 
avtalsförutsättningar som framgår av denna tjänsteskrivelse. 

 
3 Kommunstyrelsen beslutar godkänna WSP:s förslag till 

nyanläggning av en tvärledsförbindelse mellan Rönningevägen 
och Salemsvägen enligt den standard som finns redovisad i en 
förstudie som Järntorget låtit upprätta. 

___  
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Begäran om tilläggsanslag för upprustning och ombyggnad av Toredals-
gården 

BEGÄRAN OM 
TILLÄGGSANSLAG 

  
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsenheten har med hjälp av två oberoende konsulter låtit göra en 
undersökning av Toredalsgårdens fasader och betongplatta, varvid man 
fann att fasadpanelen och en del syllar fått omfattande rötskador och 
måste bytas ut. I samband med detta fasadbyte bör även en 
tilläggsisolering utföras. 
 
Vidare uppmättes förhöjda fukthalter i betongplattan på vissa ställen, 
framför allt i personalrum och korridor. Orsaken till dessa skador är att 
marken på baksidan av förskolan har en felaktig lutning, vilket har 
medfört att nederbörd har runnit ner mot byggnaden och skadat den. 
Dessa felaktiga lutningar håller nu på att åtgärdas och nya 
dräneringsledningar läggs ner.  
 
I samband med dessa markarbeten har det visat sig att byggnadens 
stuprörsledningar inte är anslutna till dagvattensystemet (enligt bilagd 
besöksrapport daterad 2008-01-23), vilket också kommer att åtgärdas.  
 
Den totala kostnaden för upprustning och ombyggnad har beräknats till 
1 600 tkr.  
 
Fastighetsenheten har i underhållsplanen för Toredalsgården avsatt sam-
manlagt 200 tkr för projektering, 180 tkr för dränering och skärmtak 
2008, samt 2 000 tkr för underhåll 2009. 
 
Vid närmare genomgång av kalkylen och beviljade medel, gjord av 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomikontoret, har 
framgått att det i investeringsbudget 2008 finns avsatt ytterligare 120 tkr 
för ommålning av fasader och vindskivor på Toredalsgården. Det totala 
investeringsbehovet uppgår då till 1 100 tkr.  
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I investeringsbudget för 2008 finns 4 000 tkr avsatt för ombyggnad av 
de lokaler som Arbetsmarknadscentrum och Arbetsmarknadsenheten 
lämnar när de flyttar till Söderby Park. Några ombyggnadsåtgärder 
bedöms inte kunna komma igång förrän under sista kvartalet 2008, så 
hela budgetbeloppet kommer inte att behövas under året. Därför kan 
1 100 tkr disponeras i Toredalsgården istället. 
 
Omdisponeringen innebär att om ombyggnad av de lokaler som 
Arbetsmarknadscentrum och Arbetsmarknadsenheten lämnar skall 
kunna verkställas bör nu föreslagna omdisponerade medel återföras i 
investeringsbudgeten för 2009-2011. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2008-02-11 att tillstyrka 
ett tilläggsanslag om sammanlagt 1 400 tkr för att genomföra 
upprustning och ombyggnad av Toredalsgården. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen 1 100 tkr i investeringsanslag år 
2008 för upprustning och ombyggnad av Toredalsgården. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige finansiera anslaget genom 

att omdisponera motsvarande belopp ur 2008 års 
investeringsbudget avsett för ombyggnad av Arbetsmarknads-
enheten och Arbetsmarknadscentrum. 

___  
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Söderby friskola, begäran om tilläggsanslag samt ianspråktagande av 
medel till underhåll och investeringar för budget 2009 

BEGÄRAN OM  
TILLÄGGSANSLAG 

  
Ärendebeskrivning 
 
Söderby friskola är den skolfastighet inom Salems kommun, som har det 
största underhållsbehovet.  Under senhösten 2007 upptäcktes också en 
mycket omfattande fukt- och vattenskada, som till viss del kan förklara 
rapporterade hälsoproblem inom skolans verksamhet. 
 
För åren 2007, 2008 och 2009 är 3 000 tkr avsatta för fastighetsunderhåll 
och 1 000 tkr är avsatt för energibesparande åtgärder och golvunderhåll, 
vilket tillsammans blir 4 000 tkr.  
 
Skolan har blivit föremål för flera besiktningar med konsekvens-
beskrivningar och tillhörande kostnader. Byggnaderna befinner sig nu i ett 
sådant skick att åtgärder för 2 640 tkr är absolut nödvändiga att utföra. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2008-02-11 att kostnaderna 
på 700 tkr för fukt- och vattenskadan skall tas ur driftbudgetanslaget för 
underhållsåtgärder under 2008.  
 
För att klara nödvändiga åtgärder behöver fastighetsenheten under 2008 få 
tillstånd att ianspråktaga sammanlagt 2 000 tkr ur avsatta medel i budgeten 
2009 för planerade underhållsarbeten och investeringar i energibesparande 
åtgärder och golvrenoveringar. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2008-02-11 att föreslå full-
mäktige att omdisponera 2 000 tkr från 2009 års investeringsbudget för 
planerat underhåll och investeringar i energibesparande åtgärder.  
  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att omdisponera 2 000 tkr från 2009 
års investeringsbudget för planerat underhåll och investeringar i energi-
besparande åtgärder. 
___  
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Geografiskt informationssystem (GIS) GIS 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2006-2007 har ett gemensamt arbete pågått bland Södertörns-
kommunerna för att utreda förutsättningarna för att bygga upp en 
gemensam databas där samtliga statliga, kommunala och enskilda vägar 
på Södertörn finns inlagda. En särskild arbetsgrupp och en styrgrupp 
med representanter från samtliga Södertörnskommuner har medverkat i 
projektet. 
I utredningen föreslås att Södertörnskommunerna bygger upp en 
gemensam vägdatabas och kostnader fördelas per kommun efter 
befolkningsstorlek. 
 
I utredningen beskrivs behov av digital väginformation för kommunen, 
statliga och regionala organ samt privata aktörer. I kapitel fem har man 
beskrivit nyttan av ett gemensamt digitalt vägnät och främst 
koncentrerat sig på möjliga besparingar inom skolskjutsplaneringen och 
hemtjänsten. 
 
Den beräknade besparingen i Salem för hemtjänst och skolskjuts-
planering har av utredningen uppskattats till totalt ca 1,9 miljoner kronor 
per år (netto 1,2 miljoner kronor). En sådan stor besparing eller ökad 
nytta för verksamheterna anser socialförvaltningen och barn- och 
utbildningskontoret är grovt överskattade.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den största fördelen 
med ett gemensamt digitalt vägnät för Södertörn är den totala 
samhällsnyttan och att alla södertörnskommuner nu har godkänt 
projektet.  Andra fördelar som förvaltningen pekar på är ruttplanering 
för barmarksunderhåll och snöröjning, planering för framkomligheten 
för handikappade på gångvägar samt beräkning av dagvattenavrinning.  
 

 

Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m): 
Salems kommun ska avstå från att delta i projektet Geografiskt informa-
tionssystem (GIS). 
 
Lars Morberg (s): 
Bifall till kommunstyrelsestabens förslag. 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2008-03-03  10 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
forts Ks § 33 
 
 
 

 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Salems kommun avstår från att delta i projektet Geografiskt informa-
tionssystem (GIS). 
___  
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Gymnasieskolans lokalbehov inför höstterminen 2008 RÖNNINGE 
GYMNASIUM 

Ärendebeskrivning 
 
 Rönninge gymnasium har fått ett kraftigt utökat elevantal dels genom 
att antalet sökande till skolan ökar så att klasserna fylls upp och dels 
genom utökat utbildningsutbud. Skolan har fr o m höstterminen 2008 
inte utrymme för den utökning med de i stort 100 elever som 
tillkommer. Det nya utbildningsutbudet innebär inte enbart att befintliga 
klasser fylls upp, utan även att antalet klasser ökar. 
 
Det ökade lokalbehovet föreslås tillgodoses genom paviljonglösning på 
den plats som förskolan Växthuset lämnar. 
 
I investeringsbudget för 2008 finns 4 000 tkr avsatt för ombyggnad av 
de lokaler som Arbetsmarknadscentrum och Arbetsmarknadsenheten 
lämnar när de flyttar till Söderby Park. Några ombyggnadsåtgärder 
bedöms inte kunna komma igång förrän under sista kvartalet 2008, så 
hela budgetbeloppet kommer inte att behövas under året. Därför kan 746 
tkr disponeras för skolans utrustningsbehov istället. 
 
I kommunfullmäktiges anslag till förfogande 2008, som avser 
oförutsedda insatser, finns 1 000 tkr avsatta. Förvaltningen föreslår att 
den ökade hyreskostnaden på 600 tkr tas ur detta anslag. 
 
Omdisponeringen innebär att om ombyggnad av de lokaler som 
Arbetsmarknadscentrum och Arbetsmarknadsenheten lämnar skall 
kunna verkställas bör nu föreslagna omdisponerade medel återföras i 
investeringsbudgeten för 2009-2011. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen godkänner att Rönninge gymnasiums utökade 

lokalbehov tillgodoses i form av anpassning av de befintliga 
paviljonger som förskolan Växthuset för närvarande förfogar över. 
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2 Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja finansiering 
genom omföring av 746 tkr ur 2008 års investeringsbudget, 
ursprungligen avsedda för ombyggnad av Arbetsmarknadsenheten 
och Arbetsmarknadscentrum.  

 
3 Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att den ökade hyreskostna-

den på 600 tkr för höstterminen finansieras ur kommunfullmäk-
tiges anslag till förfogande 2008. 

___  
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Remiss ”Utkast till regional energistrategi för främjande av energi-
omställning i Stockholms län” 

REMISS 

  
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har uppdragit till länsstyrelsen i Stockholms, Norrbottens, 
Skåne och Kalmar län att i samråd med Statens energimyndighet 
utarbeta en regional energistrategi. En referensgrupp bestående av 
representanter för länets kommuner, energibolag och intresse-
organisationer har deltagit i arbetet. Tidplanen har ej medgivit möjlighet 
att formellt förankra utkastet till energistrategi innan länsstyrelsen 
överlämnat utkastet till Regeringen. Men länsstyrelsen har dock beslutat 
att utsända utkastet på bred remiss i länet för att ev. överlämna en 
bearbetad version av strategin vid ett senare tillfälle. Yttrandet skall ha 
inkommit till länsstyrelsen senast 2008-03-31.  
 
Salems kommun ställer sig bakom de förslag till insatser som 
länsstyrelsen föreslår för omställning av energisystemet i Stockholms 
län i utkast till energistrategi. Kommunen vill särskilt betona vikten av 
att bygga ut ett Energicentrum på central plats inom Stockholm stad för 
alla invånare i länet. Där kan privatpersoner, fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar få praktisk information om energiomställning. Ett 
Energicentrum bör byggas ut i samarbete med aktörer inom 
byggbranschen som t.ex. fastighetsbolag, energimyndigheter på 
kommunal, regional och statlig nivå, Svensk Byggtjänst m.fl. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens stabs tjänsteskrivelse  
2008-02-05 som sitt eget remissvar på "Utkast till energistrategi för 
främjande av energiomställning i Stockholms län". 
___  
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Utseende av jury till 2008 års demokratistipendium JURY TILL DEMO-
KRATISTIPENDIUM 

Ärendebeskrivning 
 
Från och med 2006 utlyser Salems kommun ett årligt stipendium för  
barn och ungdomar som arbetar aktivt med demokratifrågor -  
Demokratistipendium 144. Ungdomsting 2005 sammanställde förslag på 
namn och kriterier för stipendiet.   
 
Totalt ska kommunstyrelsen utse nio ordinarie jurymedlemmar, varav 
fyra ungdomar, fyra förtroendevalda, samt en från Salems församling.  
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen utser följande personer att utgöra jury för 2008 års 
demokratistipendium 144:  
 
Salems församling Ordinarie: 
  Cecilia Holmberg 
 
Ungdomssidan Ordinarie: 
  Edith Blåsjö  
  Markus Anderljung 
  Miranda Gau  
  Julia Johannesson  

Suppleant: 
Elias Yderberg  
Aina Kosevic  
Julia Österlund  

 

 

Förtroendevalda Ordinarie: 
  Elisabeth Bovin-Exner (m)  
  Ankie Bosander (c )  
  Berith Grönqvist (s)  
  Harriet Henningsson (s) 
  Suppleant: 
  Andreas Kempe (s) 
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Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m): 
Även Anders Forsberg (m) och Anna-Carin Bylund (fp) utses som supp-
leanter för de förtroendevalda. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen utser följande personer att utgöra jury för 2008 års 
demokratistipendium 144:  
 
Salems församling Ordinarie: 
  Cecilia Holmberg 
 
Ungdomssidan Ordinarie: 
  Edith Blåsjö  
  Markus Anderljung 
  Miranda Gau  
  Julia Johannesson  

Suppleant: 
Elias Yderberg  
Aina Kosevic  
Julia Österlund  

 

 

Förtroendevalda Ordinarie: 
  Elisabeth Bovin-Exner (m)  
  Ankie Bosander (c )  
  Berith Grönqvist (s)  
  Harriet Henningsson (s) 
  Suppleant: 
  Anders Forsberg (m) 
  Anna-Carin Bylund (fp) 
  Andreas Kempe (s) 
___  
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Upphandling av Motorfordonsförsäkring och Olycksfallsförsäkring UPPHANDLING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Upphandling av motorfordonsförsäkring och olycksfallsförsäkring för 
Salems kommun har genomförts genom kommunens försäkringsmäklare 
Bolander & Co. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upp-
handling enligt lagen om offentlig upphandling. 
 
Bolander & Co har sammanställt anbuden i en offertutvärdering. 
Bolander & Co:s rekommendation är att anta Trygg-Hansas anbud 
gällan-de motorfordonsförsäkring och AIG:s anbud gällande olycksfalls-
försäkring för skolelever m.fl.  
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen antar Trygg-Hansa som leverantör av motor-

fordonsförsäkring för avtalsperioden 2008-04-01—2010-03-31 
med rätt till 1 (ett) års förlängning.  

 
2. Kommunstyrelsen antar AIG som leverantör av olycksfalls-

försäkring för skolelever m.fl. för avtalsperioden 2008-04-01—
2010-03-31 med rätt till 1 (ett) års förlängning. 

 
3 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunsekreteraren att teckna 

avtal/kontrakt med valda leverantörer.  
 

 

Yrkande 
 
Anna Carin Bylund (fp): 
Yrkar att tillfråga leverantören av olycksfallsförsäkring om möjlighet för 
vårdnadshavare att teckna frivillig tilläggsförsäkring avseende icke verk-
samhetstid. 
 

 

  
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2008-03-03  17 
 

 Sign Beslutsexpediering 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen antar Trygg-Hansa som leverantör av motor-

fordonsförsäkring för avtalsperioden 2008-04-01—2010-03-31 
med rätt till 1 (ett) års förlängning.  

 
2 Kommunstyrelsen antar AIG som leverantör av olycksfallsförsäk-

ring för skolelever m.fl. för avtalsperioden 2008-04-01—2010-03-
31 med rätt till 1 (ett) års förlängning.  

 
3 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunsekreteraren att teckna 
 avtal/kontrakt med valda leverantörer. 

 

4 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens stab att tillfråga 
leverantör av olycksfallsförsäkring om möjlighet för vårdnadsha-
vare att teckna frivillig tilläggsförsäkring avseende icke 
verksamhetstid. 

___  
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Ks § 38 
 
 
 

 

Förfrågan om avtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer FÖRFRÅGAN OM 
AVTAL 

Ärendebeskrivning 
 
Sveriges kommuner och landsting har fått ett förslag till mallavtal från 
Vägverket som reglerar vad som gäller när kommunen har behov av 
bistånd från Vägverket i krissituationer. Verket kan bistå med utrustning 
och material, exempelvis bandvagnar.  
 
Kommunstyrelsestaben har haft kontakt med Södertörns brand-
försvarsförbund (SBFF) i ärendet eftersom förbundet utgör kommunens 
räddningstjänst. SBFF anser sig ha egna och bra resurser när det gäller 
bandvagnar och liknande. Förbundet ser inte något behov av att teckna 
särskilt avtal med Vägverket. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen avstår från att teckna särskilt 
avtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer. 
___  
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Svar på polisens förfrågan om regler för avskjutning av pyrotekniska 
varor 

PYROTEKNISKA 
VAROR 

 
Ärendebeskrivning 
 
Tillståndsenheten vid polismyndigheten i Stockholms län har skickat ut 
en förfrågan till Salems kommun för att få synpunkter på platser och 
tidpunkter som ska vara tillåtna för avskjutning av pyrotekniska varor. 
 
Kommunen har inga synpunkter på de tidpunkter som polismyndigheten 
föreslår.  
 
Kommunen vill däremot understryka vikten av att polisen övervakar de 
regler som gäller. Så länge man kan skjuta och smälla utan att något 
händer är det viktigare att prioritera övervakningen av att gällande regler 
efterlevs än eventuella justeringar i regelverket av tidpunkter, platser 
avstånd o.s.v.     
 
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter (§ 14) gäller att det är 
”förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 300 meter från 
bostadsrättsföreningen Rönningeborgs byggnader, Säbyhemmet, Salarps 
servicehem, Rosstorps Gästhem och Skolberga sjukhem”.  
 
Vid nästa översyn av kommunens ordningsföreskrifter kommer även 
äldreboendet Skönvikgården föreslås omfattas av dessa ordnings-
föreskrifter. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen ansluter sig till synpunkterna i brevet till polisen 

daterat 2008-02-25.  
 
2 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsestaben att i kommande 

revidering av den lokala ordningsstadgan ta med Skönviksgården 
bland förbudszonerna i § 14. 

___ 
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Rapportering enligt socialtjänstlagen betr. verkställigheten inom 
äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg 

RAPPORTERING 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i 
socialtjänstlagen skyldighet att till länsstyrelsen rapportera gynnande 
beslut som inte verkställts inom tre månader.  
 
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över hur många beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte 
verkställts tre månader från dagen för beslut.  
 
För perioden 2007-10-01—2007-12-31 finns det ett beslut som ej är 
verkställt.  
Personen vars beslut ej är verkställt har tackat nej till erbjudande okt/nov 
2007 och har återigen blivit erbjuden plats 2008-01-08. Biståndet avser 
permanent boende. 
 
Inga avbrott i verkställigheten finns att rapportera. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
från socialnämnden. 
___ 
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Försöksverksamhet med glesare hämtningar av icke brännbart avfall FÖRSÖKSVERKSAM-
HET 

Ärendebeskrivning 
 
 Kommunfullmäktige fattade 2007-11-22, § 68, beslut om en ny 
renhållningstaxa för år 2008. Taxan antogs med undantag för 
”Sophämtningstaxa enbostadshus 2008”, punkten ”Hämtning av icke 
brännbart avfall var 13: e vecka”. Hämtning av icke brännbart avfall 
sker nu var 8:e vecka, medan det i den föreslagna taxan ska ske var 13:e 
vecka. 
 
För att ändå kunna genomföra en förändring av hur ofta icke brännbart 
avfall hämtas föreslås en försöksverksamhet med glesare hämtning 
under perioden 2008-04-01—2008-11-30. 
 
Anledningen till att förändringen av hämtningsintervallet av icke 
brännbart avfall inte beslutades på fullmäktige i november 2007 är att 
det strider mot gällande renhållningsordning. En förändring av 
renhållningsordningen är en förhållandevis tidsödande process. Den 
gällande renhållningsordningen är från 2002 och det finns skäl till att se 
över denna.  
 
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i 
kommunen. Bygg- och miljönämnden utövar tillsyn över efterlevandet 
av denna renhållningsordning. Någon handläggare som har 
strategiansvaret för renhållningen finns dock inte. Därför föreslås att 
enhetschef Maria Kavcic på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
utses som avfallsansvarig för Salems kommun. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om en 

försöksverksamhet med hämtning av icke brännbart avfall var 13:e 
vecka under perioden 2008-04-01—2008-11-30. 
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2 Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att ge kommunstyrelsens 

tekniska utskott i uppdrag att genomföra förändringen i 22 § 
renhållningsordningen vid nästa översyn av renhållnings-
ordningen, dock senast 2008-11-30.  

 
3 Kommunstyrelsen utser enhetschef Maria Kavcic på miljö- och 

samhällsbyggnadskontoret som avfallsansvarig för Salems 
kommun. 

___ 
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Svar på motion ”Inför kommunalt vårdnadsbidrag” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kristdemokraterna Håkan Paulson och Bo Johansson föreslår i en 
motion att kommunfullmäktige ska besluta om att snarast utreda 
konsekvenserna av att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag i Salems 
kommun.  
 
Regeringen har i budgetpropositionen samt i en särskild departements-
skrivelse (Ds 2007:52) redovisat förslag på införande av ett vård-
nadsbidrag riktat till föräldrar med barn mellan ett och tre år.     
 
En proposition om vårdnadsbidraget kommer den 13 mars och riksdagen 
planeras ta beslut den 20 maj. Kommunerna kan införa vårdnadsbidraget 
från den 1 juli 2008.  
 
Motionärernas förslag om att utreda ett vårdnadsbidrag kan tidigast 
göras efter att propositionen lagts. Kommunen måste ta fram egna 
riktlinjer för hur vårdnadsbidraget ska se ut och tillämpas i Salems 
kommun.  
 
Fullmäktige beslutade 2007-11-22, § 64 uttala att Salems kommun ska 
in-rätta kommunalt vårdnadsbidrag när lagliga förutsättningar föreligger. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, 2007-10-16, § 122, 
föreslagit att motionen ska tillstyrkas.  
 

 

Yrkande 
 
Anna-Carin Bylund (fp): 
Deltar ej i beslutet. 
 
Lars Morberg (s): 
Deltar ej i beslutet. 
 
Randal Piersons (mp): 
Deltar ej i beslutet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uttalar följande: 
 
1 "Fullmäktige har i november 2007 uttalat att vårdnadsbidrag ska 

införas så snart lagliga förutsättningar föreligger. I samband med 
genomförandet bör också de praktiska och ekonomiska konse-
kvenserna utredas."  

 
2 Fullmäktige föreslås att med hänvisning till kommunstyrelsens 

uttalande bifalla motionen. 
___ 
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Svar på motion ”Konsekvens inom sifferförkortningsbruk” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Randal Piersons (mp) föreslår i en motion att samtliga kommunala 
beslutshandlingar skall bruka förkortningar, kallade ”prefix”, enligt 
internationell standard dvs SI-systemet när siffrorna inte skrivs ut i sin 
fulla längd.   
 
Kommunstyrelsestaben anser det mycket angeläget att kommunens 
medarbetare i alla sammanhang uttrycker sig tydligt och korrekt. Det är 
också viktigt att vi använder oss av samma förkortningar, sifferuttryck 
m.m. 
 
Kommunstyrelsens stab har därför under hösten 2007 gått ut med 
information till samtliga förvaltningar om skriften ”Myndigheternas 
skrivregler” som också finns på regeringens hemsida. I skriften finns 
rekommendationer för hur man böjer ord, avstavar, förkortningar, 
sifferuttryck och mycket mer. 
 
Staben har även anlitat en språkkonsult för en gemensam utbildning i 
hur man utrycker sig i skrift under februari 2008 där tjänstemän från 
samtliga förvaltningar varit välkomna. Allt för att tjänsteskrivelser, 
utredningar m. m. ska vara tydliga och korrekta. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunfullmäktige föreslås att med hänvisning till kommunstyrelse-
stabens tjänsteskrivelse avslå motionen. 
___ 
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Avrapportering i personalfråga samt ny tjänst till barn- och utbildnings-
kontoret 

PERSONALFRÅGA 

  
Ärendebeskrivning 
 
Lennart Kalderén (m) och Lars Morberg (s) föredrar ärendet muntligt. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen noterar fattade delegeringsbeslut i kommun-

styrelsens arbetsutskott daterat 2008-02-28. 
 

2 Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anslå ytterligare 262 tkr 
för en 0,75-tjänst till barn- och utbildningskontoret under sex 
månader. Anslaget finansieras ur fullmäktiges anslag till 
förfogande.  

___ 
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Ändring av plan nr 80-22, Rönninge XI  ÄNDRING AV PLAN 
 
Ärendebeskrivning 
 
Mellan Salems kommun, kultur- och fritidsnämnden och föreningen 
Rönninge Salem Fotboll har  ett nyttjanderätts- och driftavtal omfattande 
bl.a. Berga bollplan träffats. Enligt avtalet medges föreningen att 
uppföra en klubbstuga under förutsättning att bygglov beslutas av bygg- 
och miljönämnden. 
 
Föreningen har till förvaltningen kommit in med en informell förfrågan 
om bygglov för en klubbstuga i anslutning till Berga bollplan, där det nu 
pågår arbete med att anlägga en fotbollsplan med konstgräs. 
För att få bygglov skall den sökta åtgärden enligt PBL 8:11 inte vara i 
strid med gällande detaljplan. Enligt detaljplan, plan nr 80-22 är det 
aktuella området en s.k. A-tomt, område för allmänt ändamål. En 
klubbstuga, oavsett äganderätt faller inte in inom begreppet allmänt 
ändamål. Bygglov kan därför inte medges enligt gällande plan. Ändring 
av detaljplanen erfordras därför. 
 
Genomförandetiden för rubricerade detaljplan har gått ut. Det finns då 
inget formellt hinder mot en planändring som föreslås ske med s.k. 
enkelt förfarande enligt PBL 5:28. Om det så erfordras kan 
planändringen övergå till normalt förfarande. 
 
Eftersom en ändring av detaljplanen kan överklagas, och det kan det ta 
tid innan den vinner laga kraft, har det under beredningen diskuterats att 
eventuellt utfärda tidsbegränsat bygglov för klubbstugan.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att 
ändra på plan nr 80-22, Rönninge XI enligt PBL 5:28 för att möjliggöra 
uppförandet av en klubbstuga vid Berga bollplan på eller i anslutning till 
fastigheten Berga-skolan 1. 
___  

 
 

 

 
 
 
 


