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Utses att justera Anna-Carin Bylund (fp) 
 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunstyrelsens stab Paragrafer 46-58 

 
Underskrifter Sekreterare   
  Kjell Sjundemark  
    
 Ordförande   
  Lennart Kalderén  
    
 Justerande   
  Anna-Carin Bylund  
    

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2008-03-31 
Datum för anslagets 
uppsättande 

2008-04-08 Datum för anslagets 
nedtagande 

2008-04-29 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunstyrelsens stab 

Underskrift 
 

 Anki Blademo  
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Anmälningsärenden ANMÄLNINGS-
ÄRENDEN 

  
Följande skrivelser har inkommit: 
 
Minnesanteckningar från Handikapprådet, 2008-02-12 

 

 
Minnesanteckningar från Pensionärsrådet, 2008-02-12 
 

 

Skrivelse från Bolander & Co, 2008-03-18 ang tillägg till 
olycksfallsförsäkring 
 

 

Intresse för spårbilar/spårtaxi har ökat starkt - Kompass 
 

 

Överenskommelse, 2008-02-01,  ”Flykting i Salem” 
 

 

Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 
 

 

08:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställnings-
villkor m m med Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds 
samverkansråd 

 

08:21 Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel  
   
Kurser och inbjudningar: 
 
Sveriges kommuner och landsting ”Ett första steg för enklare plan- och 
bygglag” 
 
Sveriges kommuner och landsting och Räddningsverket ”Äldrefallet – 
en konferens om äldres säkerhet och trygghet” 
 
Sveriges kommuner och landsting  m fl ”Demokrati i en ny tid” 
___  
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Anmälan av delegeringsbeslut DELEGERINGSBESLUT 
 
Personalärenden 
 
Kerstin Fridén 
Personalkontoret 
Nr 3-4/2007; 5-7/2008  
Anställning, vik.anställning 

 

 
Eva Sandgren 
Barn- och utbildningskontoret 
Nr 2/2008  
utökat uppdrag som basgruppledare 
 

 

Börje Larsson 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 1-9/2008  
Anställning 
Detaljplaneuppdrag: Uttringe 1:455, Salem 5:29, Engelsberg 

 

 
Förköp 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 1-4/2008 
Hasseln 10, Uttringe 1:1040, 
Mosshagen 1, Rönninge 1:251, 129,130 
___  
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Årsredovisning för år 2007 ÅRSREDOVISNING 
 
Ärendebeskrivning 
En årsredovisning bestående av ekonomisk redovisning (del 1) och 
uppföljning av mål i Salem, Målis (del 2) har upprättats.  
 

 

Resultatet 
Årets resultat uppgår till 4,4 miljoner kronor exklusive VA (4 miljoner 
kronor inklusive VA). Det är 8,8 miljoner kronor sämre än budget. Det 
förklaras främst av att verksamheten visar 16,7 miljoner kronor sämre än  
budget; socialförvaltningen står för 7,4 miljoner och barn- och 
utbildningsförvaltningen för 7,0 miljoner.   
 
Skatter och bidrag till kommunen är däremot 6,9 miljoner mer än i budget. 
Finansnettot är 1,9 miljoner bättre än budget.    
 
Målet att kommunens ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av 
skatter och bidrag har därför inte uppnåtts år 2007. 
 
Finansieringsanalysen 
Kommunens nettoinvesteringar under 2007 uppgår till 62,1 miljoner 
kronor, varav 49 procent har finansierats med avskrivningar.  Jämfört med 
år 2006 har rörelsekapitalet försämrats med 28,2 miljoner kronor och är 
minus 66,4 miljoner kronor år 2007. 
 

 

Balansräkningen 
Anläggningstillgångarna har ökat med 48,2 miljoner kronor jämfört med år 
2006. Avskrivningar motsvarande 18,7 miljoner kronor har använts för att 
finansiera investeringar under år 2007. Av kommunens fastighets- och 
energisparprojekt har 20,4 miljoner finansierats med egna medel och nya 
lån har tagits upp med 23 miljoner. 
 
Omsättningstillgångarna har ökat med 0,2 miljoner kronor.  
 
De kortfristiga skulderna har ökat med 28,3 miljoner kronor jämfört med 
bokslut 2006. Förändringen beror på att leverantörsskulderna ökat, bland 
annat flera större fakturor i energibesparingsprojektet i slutet av året. 
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De långfristiga skulderna har ökat med 9,5 miljoner kronor till 171,9 
miljoner på grund av kommunens lån för energibesparingsprojektet. De 
långfristiga skulderna har planenligt amorterats ner med 12,0 miljoner som 
finansierats med avskrivningar. 
 

 

Överföringar till 2008  
 
Driftbudgeten 
Nämnderna hemställer om överföring av totalt 389 000 kronor avseende 
överskott inom driftbudgeten. Men eftersom det ekonomiska utrymmet 
2008 är mycket begränsat föreslår förvaltningen att överföringarna 
begränsas till att socialnämnden får med sig medel avseende projekt Adrian 
(60 tkr) och personalkontoret får medel för minnesgåvor (40 tkr).   
 

 

Investeringsbudgeten 
Av 2007 års investeringsbudget på 98,1 miljoner kronor har 62,1 miljoner 
kronor investerats. Skillnaden förklaras främst av att det är Actus 
Fastigheter AB som investerat i Hus 01 i Söderby Park och 
Rosenlundsskolan. Objekten kommer i stället att hyras. Kommunen har 
däremot investerat 24,1 miljoner i energisparprojektet som inte var 
budgeterat.  
 
Nämnderna begär att få överföra 29 647 tkr till år 2008 för att slutföra 
påbörjade projekt. Se beslutspunkt 3.  
 
VA-verksamhetens balansräkning 
Med anledning av striktare lagkrav skall en separat balansräkning för VA-
verksamheten upprättas för år 2007. 
 
Förvaltningsberättelse 
Mer om kommunens ekonomi och utveckling finns att läsa i  
förvaltningsberättelsen samt i de årsredovisningar som respektive nämnd 
har lämnat. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner den av förvaltningen upprättade 

årsredovisningen för år 2007, del 1 och 2. 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra överskott i driftbudgeten till 

nedanstående nämnder/verksamheter: 
  Tkr 
Personalkontoret (minnesgåvor)   40 
Socialnämnden (projekt Adrian)   60 
Totalt 100 
  

 
Kostnaden finansieras genom ianspråktagande av fullmäktiges medel 
till förfogande år 2008. 

 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2007 till 2008 års 

investeringsbudget till nedanstående nämnder/verksamheter: 
 

      Tkr 
Kommunstyrelsens stab      132 
Ekonomikontoret (it-enheten)      169 
VA-verksamheten inklusive exploateringsområden      729 
Miljö- och Samhällsbyggnad 25 039 
Miljö- och Samhällsbyggnad,  
gatuinvesteringar exploateringsområden 

  3 287 

Socialnämnden      291 
Totalt 29 647 

 
 Investeringarna finansieras genom tidigare beviljat lån till budget 

2007, enligt fullmäktigebeslut 2006-11-23, § 72, med 30 miljoner 
kro-nor. 

 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att 7 000 tkr ur justerat resultat fonde-
ras för att möta kommande pensionsåtaganden för kommunens 
anställda. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att justerat negativt resultat täcks av 

tidigare års avsättningar för förlusttäckande. 
___  
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Detaljplan för del av Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen, plan 
nr 82-65 

DETALJPLAN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden beslöt 2008-01-22, § 8, att ställa ut en av plan- 
och exploateringsenheten i maj 2007 upprättad detaljplan för del av 
Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen, plan nr 82-65, enligt PBL 
5:23. 
 
Kungörelse har varit anslagen på kommunens anslagstavla och införd 
som annons i lokaltidningen Mitt i Botkyrka Salem tisdagen den 29 
januari 2008.   
 
Detaljplanen har varit utställd under tiden 29 januari till och med den 26 
februari 2008. 
 
Detaljplanen har skickats till berörda fastighetsägare enligt upprättad 
fastighetsförteckning, daterad 2008-01-10 och till ett tjugotal 
remissinstanser enligt remisslista, daterad 2008-01-25. 
 
Under utställningstiden har detaljplanen varit utställd i kommunalhuset 
på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Fredriksbergsvägen 51, 
samt på kommunens hemsida. 
 
Under utställningstiden har sex yttranden inkommit. Framförda syn-
punkter föranleder inga ändringar av planförslaget. 
 
Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet om godkännande vid sitt 
sammanträde 2008-03-18, § 47.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 
del av Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen, plan nr 82-65. 
___  
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Konsultrapport samt avstämning av prognoser 2006 och 2007 
 

KONSULTRAPPORT 

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen, ekonomikontoret och kommunsty-
relsens stab fick av kommunstyrelsens ordförande ett gemensamt 
uppdrag att analysera och redovisa orsaker till avvikelserna från 2006 
års befolkningsprognos.  
 
En särskild konsult anlitades i slutet av 2007 för att göra en analys och 
bedömning av om modellerna för framtagande av befolkningsprognoser 
och barn- och elevprognoser är rimliga och ändamålsenliga. 
 
Den externa konsulten konstaterar i sin rapport att befolkningsprognosen 
för 2006 stämde väl överens för olika åldrar med faktiskt utfall 31/12 
2006 utom för antalet 0-åringar. Studien visade att avvikelsen inte 
berodde på att antalet födda barn var fler än prognostiserat utan 
förklarades i huvudsak av en större inflyttning än beräknat av yngre 
barnfamiljer med 0-åringar i befintliga småhusområden i kommundelen 
Salem. 
 

 

Analysen av barn- och elevprognosen visar att det finns flera 
förklaringar till respektive verksamhetsområdes avvikelser. För för-
skoleverksamheten är det inflyttade 0-åringar under 2006 samt ett för 
lågt antagande om nyttjandegraden som orsakat avvikelsen. Även för 
fritidshemsverksamheten är den prognostiserade nyttjandegraden orsak 
till avvikelsen. För gymnasieskolan är de troliga förklaringarna att fler 
äldresökande tillkommit, samt att en större andel 16-åringar fortsätter 
direkt från grundskolan till gymnasiestudier än vad som antagits i 
prognosen. Barn- och utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder för 
att i möjligaste mån undvika att liknande situationer uppstår framledes. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens stab att doku-

mentera rutiner för arbetet med befolkningsprognosen. 
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2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens stab och barn- 
och utbildningsförvaltningen att i samband med redovisning av ny 
prognos även redovisa en uppföljning av föregående års prognos. 

 
3. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att den tagit del av 

avstämningen av 2006 och 2007 års befolkningsprognoser och 
2006 års barn- och elevprognos utifrån faktiskt utfall 2007. 

___ 
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Förslag till planerat underhåll för fastigheter PLANERAT 
UNDERHÅLL 

Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att det planerade 
underhållet av kommunens fastigheter, på en långsiktig nivå, läggs på 75 
kr/kvm. Till grund för detta ligger den underhållsplan som tagits fram av 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten uppdate-
rar årligen och löpande underhållsplanen för att tillgodose eventuellt nya 
behov samt omprioriterar mellan befintliga behov.  
 
Budget för investeringar ska innehålla ”rena” investeringar som ger ny 
eller bättre funktion samt reinvesteringar. Underhållsåtgärder för att 
komma ikapp eftersatt underhåll tas upp i investeringsbudgeten under ca 
5 år.  Avstämning av utfallet sker årligen.   
 
Tekniska utskottet har vid sitt sammanträde 2008-03-10 föreslagit 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta målsättningen att 
driftkontot för planerat underhåll läggs på 75 kr/kvm under tre år.  
 

 

Yrkande 
 
Lars Morberg (s): 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta målsättningen att 
driftkontot för planerat underhåll läggs på 100 kr/kvm under tre år. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer under proposition ordförandens förslag mot Lars 
Morbergs yrkande. Sedan ordföranden funnit att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag begärs votering. 
 
Ordföranden läser upp följande voteringsproposition som godkänns av 
kommunstyrelsen. ”Den som biträder ordförandeförslaget röstar ja, den 
det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat enligt 
Lars Morbergs yrkande.” 
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Votering 
 
Voteringen utfaller så att sju ledamöter röstar ja och fyra ledamöter 
röstar nej. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeföreslaget. 
Uppgift om hur var och en har röstat framgår av till protokollet bifogad 
voteringslista. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta målsättningen att drift-
kontot för planerat underhåll läggs på 75 kr/kvm under tre år. Under-
hållsbehovet omprövas senast 2011. 
___  
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Revisionsrapport avseende fastighetsunderhåll i Salems kommun REVISIONSRAPPORT 
 
Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av revisionen har Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
granskat kommunens fastighetsunderhåll redovisad i en revisionsrapport  
Fastighetsunderhåll Salems kommun. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för 
underhållsplaneringen är ändamålsenliga och leder till att en avvägning 
sker mellan förebyggande, akut och planerat underhåll. Granskningen 
har genomförts genom intervjuer med ansvariga för berörda områden 
och studier av relevanta dokument.  
 
Revisionsrapporten rekommenderar att underhållsplanen kompletteras 
med en strategisk lokalförsörjningsplan och att budgeterad ram för 
lokalkostnader anpassas till en högre nivå jämfört med i dag.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till revisions-
rapporten uppger att underhållsplanen uppdateras årligen och löpande, 
att det planerade underhållet bör anpassas till en högre nivå och att det 
akuta underhållet till större delen sköts av fastighetsdriften. För planerat 
underhåll för fem år har behov av insatser för att komma ikapp 
eftersläpning tagits med. Budget för investeringar innehåller ”rena” 
investeringar som ger ny eller bättre funktion, reinvesteringar samt 
underhållsåtgärder för att komma ikapp eftersläpning i underhållet. 
Beträffande strategisk lokalförsörjningsplan så hanteras kommunens 
behov av lokaler på kort och lång sikt av kommunens ledningsgrupp.  
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har anslutit sig till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse.   
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningens reviderade tjänsteskrivelse daterad 2008-02-29. 
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2 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
  
 ”Beträffande de framförda synpunkterna om plan för 

fastighetsunderhåll och frågan om att höja nivån för driftbudgeten 
för fastighetsunderhåll kan ytterligare en kommentar göras. Det 
äger sin riktighet att Salems kommun legat på en lägre nivå än 
branschgenomsnittet för fastighetsunderhåll. En del av detta har 
kompenserats av de fastighetsrenoveringar som utförts, ibland har 
också ackumulerade underhållsbehov tillgodosetts genom 
nyinvesteringar.  

 
  Att driftsanslaget legat lågt beror på de sammanvägda 

bedömningar kommunstyrelsen haft att göra med under ett antal 
år. Det har aldrig saknats behov och önskemål om anslagsökningar 
på skilda konton inom kommunen, inte minst framställda genom 
olika typer av konsultbedömningar. Kommunstyrelsens roll har 
ständigt varit att göra den övergripande ekonomiska bedömningen, 
framför allt utifrån skattebetalarnas perspektiv. När 
”kärnverksamheterna” då prioriterats har fastighetsunderhållet inte 
uppvisat en lika tydlig problembild som nu. Det är också ett viktigt 
skäl till varför den politiska behandlingen av förslaget till 
underhållsplan dröjt. 

 

 

 I ett annat ärende föreslås därför fullmäktige nu anta målsättningen 
att höja fastighetsunderhållet till 75 kr/kvm. Även andra förslag till 
ökade insatser har presenterats i tekniska utskottet. 

 
 Beträffande revisorernas förslag om en strategisk 

lokalförsörjningsplan så menar kommunstyrelsen att lokalbehov 
kan vara omständligt att processuellt hantera i en lokalför-
sörjningsplan. I tider av varierande grad av inflyttning och 
fluktuerande efterfrågan på skola och förskola är det dock viktigt 
att hantera lokalfrågorna med så god framförhållning som möjligt. 
Så har bl. a skett inom kommunens ledningsgrupp, inte minst när 
det gäller socialförvaltningens lokalbehov i Söderby Park.” 

___ 
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Utökat behov av lokaler för förskoleverksamhet 2008-2010 FÖRSKOLEVERKSAM-
HET 2008-2010 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-01-31, § 1, att anslå 809 tkr för 
uppförande av två mobila lokaler för förskoleverksamhet samt att 
omdisponera 200 tkr från grundskolans investeringsanslag för 
inventarier till förskolans anslag för motsvarande kostnadsslag.  
 
Sedan barn- och utbildningsnämnden anhöll om uppförandet av de 
mobila lokalerna har bilden klarnat och efterfrågan på förskoleplatser 
under 2007 bedöms kunna tillgodoses med de 75 platserna som 
tillskapats genom i huvudsak ianspråktagande av paviljongerna på 
Söderby Park, Jägargården och Parkskolan. Barn- och utbildnings-
nämnden beslöt därför 2008-02-19 att begära hos kommunfullmäktige 
att verkställigheten av tidigare fattat beslut avseende uppförande av två 
paviljonger tillsvidare kan anstå.  
 
För att tillgodose det utökade behovet av förskolelokaler till år 2009 
begär barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen uppdrar åt 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att uppta förhandlingar med 
Salems församling om förhyrning eller förvärv av Björktorp. Om 
Björktorp anpassas till förskoleverksamhet kan den inrymma två 
avdelningar.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett överläggningar 
med Salems församling om förvärv alternativt hyra av Björktorp 
och/eller Prästgården. 
 
2008 års prognos är under utarbetande. När denna är klar kan behovet 
tydligare preciseras och vid vilken tidpunkt under året behovet 
föreligger. 
 

 

Oberoende om behovet av nya förskoleplatser tillgodoses genom nya 
paviljonger eller förhyrning eller förvärv av lokaler behöver 
budgetmedel tas i anspråk under år 2008 för att kunna möjliggöra detta. 
 

 

Fullmäktige beslutade 2008-03-27 att till kommunstyrelsen återremittera 
frågan om komplettering av investeringskostnader och inventarier inom 
förskoleverksamheten.  
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forts Ks § 53 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås idag att i nu föreliggande ärende behandla 
såväl barn- och utbildningsnämndens hemställan från 2008-02-19 samt 
det av fullmäktige återremitterade ärendet från 2008-03-27.  
 
Sammantaget föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att 
1741 tkr i investeringsanslag samt 300 tkr i driftanslag anslås till 
kommunstyrelsens förfogande för eventuellt behov av förskolelokaler. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Fullmäktige föreslås besluta att 1741 tkr i investeringsanslag samt 

300 tkr i driftanslag anslås till kommunstyrelsens förfogande för 
eventuellt behov av förskolelokaler. Anslaget finansieras ur 
kommunens budgeterade resultat för 2008. 

 
2 Fullmäktige föreslås upphäva beslut fattat 2008-01-31, § 1, 

beslutspunkt 1. 
 
3 Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsför-

valtningen att förhandla med Salems församling om förvärv 
alternativt hyra av Björktorp och/eller Prästgården och återkomma 
med ekonomiska kalkyler som även omfattar anpassningsåtgärder 
för förskoleverksamhet. 

___  
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Ks § 54 
 
 
 

 

Ny organisation för kultur- och fritidsförvaltningen NY ORGANISATION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Idag har kultur- och fritidsförvaltningen ingen förvaltningschef utan det 
är kommundirektören som upprätthåller tjänsten. Förvaltningen är 
uppdelad i två enheter; biblioteket och fritidsenheten. Enheterna har 
varsin chef; bibliotekschefen respektive kultur- och fritidschefen.  
 
Bibliotekschefen ansvarar för verksamheten vid biblioteket, dess 
personal och ekonomi.  
 
Kultur- och fritidschefen ansvarar för sportanläggningar, föreningsbi-
drag och han har också ett övergripande ansvar för Fritidsgården Huset. 
Huset har en enhetschef med ansvar för fritidsgårdens verksamhet, 
personal och ekonomi som är underställd kultur- och fritidschefen.   
 
Kultur- och fritidschefen har redan idag ett samlat, övergripande ansvar 
för beredning av ärenden och protokoll till kultur- och fritidsnämnden 
samt nämndens ekonomi. 
 

 

Förslaget till ny organisation innebär att kultur- och fritidschefen får det 
övergripande ansvaret för hela kultur- och fritidsförvaltningen, dvs. även 
biblioteksverksamheten.  
 
Biblioteket kommer även fortsättningsvis att ha en egen enhetschef, men 
bibliotekschefen kommer att vara underställd den nya förvaltnings-
chefen vid kultur- och fritidsförvaltningen.   
 
Förslaget innebär att kultur- och fritidsförvaltningen får en organisation 
med samma struktur som övriga förvaltningar. Samverkan har skett med 
berörda fackliga organisationer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2008-02-21, § 14, 
tillstyrkt förslaget om att kultur- och fritidschefen får ett övergripande 
ansvar för kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Den nya organisationen föreslås gälla fr.o.m. 2008-06-01.  
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forts Ks § 54 
 
 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som kultur- och fritidschef 

får ett samlat och övergripande ansvar för hela kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

 
 Kultur- och fritidsförvaltningen får därmed en förvaltningschef 

och samma ledningsstruktur som övriga förvaltningar i Salems 
kommun. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att organisationsförändringen gäller 

fr.o.m. 2008-06-01. 
___  
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Ks § 55 
 
 
 

 

Utfall av löneöversynsförhandlingarna 2008 för Kommunals avtals-
område 

UTFALL AV LÖNE- 
ÖVERSYN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Avtalsperioden för Svenska Kommunalarbetareförbundet omfattar tiden 
2007-07-01—2010-03-31 med det sista året uppsägningsbart. 
 
För 2007 har engångsbelopp utbetalats i juni respektive december. 
 
Löneöversynen för år 2008 gäller from 1 januari och utrymmet består av 
två delutrymmen. Dels 1 400 kr för varje tillsvidareanställd arbetstagare 
med månadslön, dels 400 kr för varje tillsvidareanställd kvinnlig 
arbetstagare med månadslön understigande 20 000 kr.  
 
Löneöversynen har genomförts genom traditionell förhandling. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner ny lön för arbetstagare inom Kommunals 
avtalsområde.  
 
Den nya lönen skall gälla from 1 januari 2008. 
___  
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Ks § 56 
 
 
 

 

Revidering av firmatecknare m m för Salems kommun år 2008 FIRMATECKNARE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av de personalförändringar som skett inom förvaltningen 
behöver revidering av firmatecknare m.m. göras.  
 

 

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: 

 
 tf Kommundirektör Eva Sandgren 
 Controller Karin Skilje 
 Ekonomichef Jan Lorichs 
 Ekonom Judy Stjerne 
 
2 avseende avtal och utlandsbetalningar 

utse tf Kommundirektör Eva Sandgren eller, vid förfall för denne, 
ekonomichef Jan Lorichs, i förening med endera av följande  
personer: 
Ekonom Judy Stjerne 
Ekonom Anita Wiberg 

 Ekonom Lena Eneroth 
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forts Ks § 56 
 
 
 
3 Kommunstyrelsen bemyndigar tf Kommundirektören Eva Sandgren, 

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. 

 
4 Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med 

elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro 
(kundnummer M 9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl: 

 
 tf Kommundirektör Eva Sandgren 
 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 
 Ekonomisekreterare Ann-Britt Sjöberg 
 Ekonomiassistent Ria Alkhouri 
 Ekonomiassistent Lars Thomas 
 
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. 

 tf Kommundirektör Eva Sandgren 
 Utvecklingsledare Jan Helin 
 Enhetschef Susan Troberg 
 Enhetschef Gunilla Ramstedt 
 Enhetschef Britt-Marie Svedberg 
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forts Ks § 56 
 
 
 

 

 Två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande 
personer: 

  
 Assistent Annelie Lilljebjörn 
 Utredningsassistent Solveig Welander 
 Behandlingsassistent Tomas Hilmersson 
 Administrativ samordnare Anita Karlsson 
 
6 Kommunstyrelsen beslutar att Karin Skilje, Jan Lorichs och Judy 

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

 
7 Kommunstyrelsen bemyndigar tf Kommundirektör Eva Sandgren 

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

 
8 Kommunstyrelsen beslutar att Eva Sandgren, Karin Skilje och Jan 

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

 
9 Kommunstyrelsen uppdrar åt Jan Lorichs, Judy Stjerne och Anita 

Wiberg två i förening eller an av dessa i förening med endera Ann-
Britt Sjöberg, Lars Thomas eller Maj-Britt Reidmar underteckna 
kommunens moms och skattedeklarationer. 

 
10 Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadschefen 

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

___  
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Ks § 57 
 
 
 

 

Revidering av delegeringsordning 2007-2010 DELEGERINGS-
ORDNING 

Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av de personalförändringar som skett inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen behöver revidering av delegerings-
ordningen göras. Förändringen avser ändring av delegat för beslut om 
prövning av ansökningar om undantag för rörelsehindrade från 
bestämmelser eller lokala trafikföreskrifter enligt TrF 13 kap 8 §.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer revideringen av delegeringsordningen. 
___   
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Svar på motion ”Namnsättning av vägar efter Wilhelmina af Tibell och 
Johannes Edfelt” 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Centerpartiet har i en motion föreslagit att Wilhelmina af Tibell och 
Johannes Edfelt blir ihågkomna med var sin väg i Rönninge uppkallade 
efter sig.  
 
Det är bygg- och miljönämnden som fastställer namnförslag på bl.a. 
vägar inom kommunen. I första hand ska namn med lokal anknytning 
användas men även namn på betydelsefulla personer med anknytning till 
kommunen kan nyttjas.  
 
De i motionen föreslagna namnen uppfyller kriterierna. 
 
Både bygg- och miljönämnden, § 7, och kultur- och fritidsnämnden, § 9, 
har i yttrande tillstyrkt motionen.   
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
  
 ”Kommunstyrelsen tillstyrker motionen och ser fram emot att 

kommande vägar kan namnges ”Johannes Edfeldts väg” respektive 
”Wilhelmina af Tibells väg”. Styrelsen finner det dock inte 
nödvändigt att korta av nya vägnamn till enbart efternamn. I likhet 
med bl. a ”Emanuel Birkes väg” och ”Sten Bergmans väg” ger det 
fullständiga personnamnet det fulla värdet av namnsättningen.” 

  
2 Fullmäktige föreslås bifalla motionen. 
  
3 Fullmäktige föreslås uppdra till bygg- och miljönämnden att namnge 

lämpliga vägar i enlighet med motionen och kommunstyrelsens 
utlåtande ovan. 

___ 

 

 
 
 
 


