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Utses att justera Randal Piersons (MP) 
 
Justeringens plats 
och tid 

Kommunstyrelsens stab 2009-09-07 16.00 Paragrafer 86-103 

 
Underskrifter Sekreterare   
  Linda Karelid  
    
 Ordförande   
  Lennart Kalderén  
    
 Justerande   
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Kommunstyrelsens stab 

Underskrift 
 

 Anki Blademo  
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 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 86 
 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGS- 
ÄRENDEN 

Följande skrivelser har inkommit 
 
Årsberättelse från Storstockholms lokaltrafik 
 
Regeringskansliets årsbok 
 
Årsredovisning från Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 
 
Regionplane- och trafikkontorets rapport ”Klimatförändringar – dags att 
anpassa sig?”  
 

 

Minnesanteckningar, Pensionärsrådet 2009-05-19 
 
Minnesanteckningar, Handikapprådet 2009-05-19 
 

 

Öppet brev, 2009-05-28, från Hissförbundet 
 

 

Årsmötesprotokoll från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund 
 
Protokoll SRV återvinning AB:s bolagsstämma den 28 maj 2009 
 
Protokoll SYVAB:s bolagsstämma 12 juni 2009  
 
Protokoll från Mälaren vattenvårdsförbunds årsstämma 13 maj 2009  
 

 

Skrivelse från länsstyrelsen 2009-06-18 ”Nya regler för beslut i strand-
skyddsärenden” 

 

 
SKL:s beslut nr 6 ”Förbundsavgift år 2010 till Sveriges kommuner och 
landsting 
 

 

SKL:s beslut nr 7 ”Kongressens uppdrag om förbundets finansiella 
tillgångar – engångsutdelning till medlemmarna 
 

 

Skrivelse från LRF ”Vildsvinens framfart på Södertörn” 
 

 

Tackbrev från Childhood foundation. Gåva från Salems kommun i 
samband med kungaparets besök i Salem  
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Pressmeddelande från SKL ”Bekymmersamt läge för kommuner och 
landsting” 

 

  
Sveriges kommuner och landstings cirkulär:  
09:22 Ny bygglovsblankett – förenklade rutiner för redovisning av 

kommunernas uppgiftslämnande till statliga myndigheter 
samt blankett för ajourhållning av lägenhetsregister 
 

 

09:31 Raken – vems ansvar? 
 

 

09:32 
 

AD:s dom 33/2009 Tolkning av AB § 4 mom 2 om 
arbetsgivares förhandlingsskyldighet innan beslut fattas om 
provanställning av arbetstagare 
 

 

09:34 Nytt avtal om skolkopiering läsåret 2009-2010 
 

 

09:35 En ny offentlighets- och sekretesslag  
 
09:36 

 
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden – strand-
skyddsreglerna efter den 1 juli 2009  
 

 

09:39 Överenskommelser om ändringar i AGS-KL 
 

 

09:40 Hur hanteras arbetsrättsliga diskrimineringstvister? 
 

 

09:41 
 
___  
 

Nya bidragsregler för fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser 
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Anmälan av delegationsbeslut ANMÄLAN AV  
DELEGATIONSBESLUT 

Personalärenden 
 
Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr 13-26/2009  
Lärare, vik och tillsvidareanställning 
Skolmåltidbiträde, Kock 
 
Annalotta Skarp 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 19-22/2009  
Anställningar 
 
Marsella Qvicker 
Sysslagården 
Nr 1-7/2009  
Förskollärare, vik bitr rektor 
 
Lena Helstad 
Skogsängsgården 
Nr 63-77/2009  
Vikariat 
 

 

Barbro Roman Ihlar 
Barn- och utbildningskontoret 
Nr 2/2009 
Ändring i tjänst 
 

 

Eva Sandgren 
Barn- och utbildningskontoret 
Nr 1-4/2009  
Nämndsekreterare, rektor, lärare 
 

 

Christina Häckner 
Socialförvaltningen 
Nr 1-6/2009  
Biståndsbedömare, enhetschef,  
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Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 10-18/2009  
Nystartjobb 
 

 

Detaljplaneändringar m m 
Börje Larsson 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 1, 3, 4, 7/2009  
 

 

Parkeringstillstånd 
Mikael Nielsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 1032-1055/2009  
 

 

Dispenser m m 
Mikael Nielsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 2-4/2009  
Rönninge Salemfotboll (trafikföreskrift) 
Ianspråktagande av kommunal mark 
 

 

Förköp 
Nr 10-15/2009  
Bergtäppan 23, Uttringe 1:1029,Rönninge 1:311, 
Rönninge 1:383, Uttringe 1:122, Sanatoriet 3 
 

 

Bostadsanpassning 
Anders Öttenius 
Nr 113/2008,  
Nr 1-28/2009  
 

 

Hemvärnsman 
Linda Karelid 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 6/2009 

 

 
Delegation Kommunstyrelsens ordförande 
Nr 5/2009 
Vakansprövning ekonomiassistenttjänst 
___  
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Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i Salems kommun ARBETSMILJÖANSVAR
 
Ärendebeskrivning 
 
I kommuner är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom huvud-
ansvariga för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöansvaret för de för-
troendevalda är idag inte reglerat i reglementena utan detta behöver 
förtydligas. I kommunallagen slås fast att nämnderna ska driva verk-
samheten på ett tillfredsställande sätt och i samråd med dem som 
utnyttjar deras tjänster. Kommunfullmäktige ansvarar som kommunens 
högsta organ för att nämnderna får nödvändiga resurser för att bedriva 
verksamheterna på ett sätt som lagstiftningen och/eller fullmäktiges 
egna målsättningar kan kräva. 
 
För att kunna följa upp arbetsmiljöarbetet föreslås att nämnderna tar del 
av förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete genom handlings-
planer, arbetsskador och tillbud samt inspektioner från Arbetsmiljö-
verket. Konsekvensbedömningar vid förändringar ska presenteras och 
arbetsmiljöinvesteringar ska presenteras tydligt i investeringsbudgeten. 
Kommundirektören får i förslaget uppdrag att fördela uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet till första linjens chefer. Vidarefördelning ska därefter 
ske neråt i organisationen. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från 
personalkontoret 2009-04-14. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ger nämnderna i 

uppdrag att reglera arbetsmiljöansvaret genom att följande text 
skrivs in i respektive nämnds, inklusive kommunstyrelsens, regle-
mente: 

 
· X-nämnden har arbetsgivaransvar för nämndens personal.  
 
· X-nämnden ansvarar för att verksamheten drivs i enlighet 

med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön, 
samt svarar för en tillfredsställande arbetsmiljö. 

 

 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2009-08-31  7 
 

 Sign Beslutsexpediering 
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2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet 
för alla verksamheter och har ett samordningsansvar för att 
utbildning genomförs för chefer och skyddsombud. Kommun-
styrelsens reglemente kompletteras med denna information.  

 
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att kommun-

direktören fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet till första linjens 
chefer. Vidaredelegering till chefer ska därefter ske neråt i 
organisationen. Kommunstyrelsen har uppföljningsansvar för att 
fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet sker i verksamheterna. 
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med denna informa-
tion. 
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Löneöversynsförhandlingar 2009 för Lärarförbundet och Lärarnas 
riksförbund 

LÖNEÖVERSYNSFÖR- 
HANDLINGAR 2009  

  
Ärendebeskrivning 
 
I samband med löneöversynen gäller fem olika huvudöverenskommelser 
för Salems kommun och förutsättningarna är olika för de fem huvud-
organisationerna. Dessa är: 
 
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) 
AkademikerAlliansen 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
(OFR= Offentliganställdas FörhandlingsRåd) 
 
Löneöversynen gäller från den 1 april för samtliga organisationer. Löne-
översynen blev klar för alla organisationer utom för Lärarförbundet och 
LR under april och i juni blev även lärarorganisationernas nya löner 
klara. Översynen har skett enligt dialogmodellen för de två lärarorgani-
sationerna. Förankring har skett kontinuerligt i förhandlingsgruppen. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från personalkontoret 2009-08-06. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner ny lön för arbetstagare inom Lärarförbun-
det och LR, samt för oorganiserade arbetstagare inom detta avtalsom-
råde. Den nya lönen gäller from 1 april 2009. 
___  
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Utvärdering av FN-dagen i Salem UTVÄRDERING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Efter beslut i kommunfullmäktige har ett samordnat evenemang på FN-
dagen 24 oktober genomförts i Salem under tre års tid. Syftet har varit 
att anordna en samlad positiv upplevelse som motvikt mot december-
manifestationen som uppmärksammar demokrati och visar en noll-
tolerans mot odemokratiska värderingar. Uppdraget att genomföra FN-
dagen har skett inom respektive förvaltnings ram. En arbetsgrupp 
bestående av representanter från samtliga förvaltningar har planerat och 
genomfört aktiviteter på FN-dagen. 
 
I samband med budget för 2009 diskuterades fick arbetsgruppen i 
uppdrag att utvärdera FN-dagsverksamheterna under första delen av 
2009. En enkätundersökning har gått ut till samtliga klasslärare i 
grundskolan 6-9 avseende 2008 års FN-dag. Resultatet uppvisar att man 
hade blandade uppfattningar om innehållet i konserterna och att 
intrycket av helheten av FN-dagen var mindre positiv. 
 
Då enkätsvaren ej pekar på en tydlig positiv upplevelse av FN-dagens 
samlade arrangemang och då arrangemanget får finansieras inom res-
pektive förvaltnings ram föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att ett 
samlat uppmärksammande av FN-dagen ej genomförs i fortsättningen. 
För att bibehålla möjligheterna till att nå syftet med uppmärksammandet 
av FN-dagen föreslås att respektive förvaltning själva överväger sin 
variant av FN-dagen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-04-16, § 23, föreslagit kommun-
styrelsen besluta att inget samlat FN-program anordnas för kommunen, 
utan respektive förvaltning väljer sitt eget uppmärksammande av FN-
dagen i Salem. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inget samlat FN-program anordnas för 
kommunen, utan respektive förvaltning väljer sitt eget upp-
märksammande av FN-dagen i Salem. 
___  
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Jury för demokratistipendiet JURY FÖR DEMOKRA-
TISTIPENDIET 

Ärendebeskrivning 
 
Salems Kommun utlyser från och med 2006 ett årligt demokrati-
stipendium för barn och ungdomar som arbetar med demokratifrågor; 
demokratistipendium 144. 
 
Kommunstyrelsen ska utse nio ordinarie ledamöter, varav fyra 
ungdomar, fyra förtroendevalda samt en representant från Salems 
församling. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen övertog från och med våren 2009 
ansvaret för demokratistipendiet för barn och unga. På grund av tidsbrist 
har man ej kunnat utlysa stipendiet under våren 2009, vilket står i 
kriterierna för stipendiet. Demokratistipendiet för unga kommer att 
utlysas under hösten 2009 med sista anmälningsdag den 1 november. 
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 
2009-07-29. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande för att utgöra jury för demokra-
tistipendium för unga 2009: 
 
För Salems kommun: 
Ungdomsledningsgruppen (ordinarie): 
Anna-Carin Bylund (FP), Lars Pilsetnek (M), Anders Forsberg (M), 
samt kommunalråd Lennart Kalderén (M) och oppositionsråd Arne 
Närström (S) 
 
För Salems Församling: 
Daniel Öhrvall, fritidsledare 
 
För ungdomarna (ordinarie): 
Amanda Bjuvgård, Elionor Lindahl, Gabriella Skarin, Ludwig Uhmeier. 
Ersättare: Vanessa Vodovnik 
___  
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Datortek för pensionärer DATORTEK 
 
Ärendebeskrivning 
 
Pensionärsföreningarna i Salem, SPF och PRO har uppvaktat kommun-
ledningen om att ett datortek för pensionärer etableras centralt i Salem. 
Behovet finns för att möta pensionärernas önskemål om att fortbilda sig 
i datakunskap. Denna kunskap är i vissa fall en förutsättning för att 
kunna klara servicekraven i samhället, men kan även vara en berikande 
fritidssysselsättning. För att motsvara dessa behov fick kultur- och 
fritidsförvaltningen under hösten 2008 i uppdrag att etablera ett datortek 
i anslutning till Säbyskolan. Det kommer att placeras i ett av rummen 
som renoveras då AME flyttar till Söderby. Datorteket beräknas stå klart 
under början av 2010. 
 
Seniornet Salem har bildats och denna organisation kan fungera som en 
motpart till kommunen i frågor om drift, underhåll och lokalansvar. 
Vidare att den är partssammansatt av pensionärsföreningarna och har en 
öppenhet för allmänheten och kan samarbeta med andra organisationer 
som t e x studieförbund. Verksamheten innebär också att man inte 
beräknar tillkommande kommunala kostnader för att etablera den, 
utöver ordinarie lokalkostnader. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-05-14 § 36 beslutat att överlämna 
en rapport från kultur- och fritidsförvaltningen 2009-04-29 till 
kommunstyrelsen och pensionärsrådet. Ärendet beskrivs vidare i 
tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2009-06-17. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att inrätta ett datortek för pensionärer i 

enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens rapport 2009-04-29. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kultur- och fritidsnämn-

den att teckna avtal med Seniornet Salem om driften och tillsyn av 
datortekslokalen. 

___  
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Förslag till reviderade regler för föreningsbidrag FÖRENINGSBIDRAG 
 
Ärendebeskrivning 
 
Det regeldokument som styr föreningsregistrering och villkor för 
föreningsbidrag i Salems kommun utformades 1992. De har efter upp-
drag i kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 reviderats. Bidragen 
handlar om vad som styr föreningarnas bidragsgivning och vad som 
krävs för att bli en registrerad förening hos kultur- och fritidsnämnden. 
Förslaget till förändringar redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse från 
kultur- och fritidsförvaltningen 2009-04-20. Största förändringen i 
revideringen är att föreningar med minst 65 % av medlemmarna 5-20 år 
boende i Salem kan erhålla föreningsstöd även för de resterande 35 %. 
Det vill säga har en förening 100 medlemmar i åldern 5-20 år och 66 av 
dem är boende i Salems kommun, får föreningen även bidrag för de 
resterande 34 medlemmarna. 
 
Förändringen av föreningsbidragen beräknas ge en ökning med ca 78 
tkr, vilket beräknas inrymmas i befintlig budget under förutsättningen att 
bidragsnivån för grundbidrag bibehålles och bidragsnivån för aktivitets-
bidraget sänks till 6 kr/aktivitet 5-20 år.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-05-14 § 32 föreslagit kommun-
fullmäktige att anta reviderat förslag till föreningsbidrag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag 
till föreningsbidrag, enligt tjänsteskrivelse daterad 2009-04-20. 
___  
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Avgift för servicetjänster inom hemtjänsten AVGIFT INOM 
HEMTJÄNSTEN 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster 
åt äldre har kommunen rätt, men inte skyldighet, att ta ut avgifter för 
servicetjänsterna. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga 
kommunens självkostnad.  
 
2009-02-16 fattade socialnämnden beslut om att införa servicetjänster 
inom hemtjänsten. Socialnämnden fattade också beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige fastställa avgift för servicetjänster inom hemtjänst: 
175 kr/utförd timme. Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-30 att 
återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att se över 
avgiftsnivån. 
 
Kommunens självkostnad beräknas ligga på cirka 250 kr/utförd timme. 
En överblick av andra kommuners avgiftsbestämmelser för servicetjäns-
ter visar att avgifterna kraftigt varierar mellan olika kommuner. Det rör 
sig om avgiftsnivåer på 75 kr upp till 250 kr/utförd timme. För att 
kommunen som utförare inte ska bli ett alltför dyrt alternativ krävs en 
rimlig subventionering av avgiften. Socialnämndens förslag på avgift för 
servicetjänster inom hemtjänst är 150 kr/utförd timme. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa följande avgift 
för servicetjänster inom hemtjänst: 150 kr/utförd timme. Taxan ska gälla 
från och med den 1 oktober 2009. 
___  
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Införande av valfrihetssystem enligt LOV VALFRIHETSSYSTEM 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialförvaltningen föreslår att Salems kommun ska införa ett 
valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom 
kommunens hemtjänst. Socialförvaltningen har haft i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem inom kommunens 
äldre- och handikappomsorg. Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär 
att den enskilde ges möjlighet att själv välja utförare av insatser inom 
socialtjänsten. Enligt LOV kan kommunen ingå avtal med privata 
företag eller organisationer för utförandet av insatser. Förvaltningen har 
funnit att det finns förutsättningar att införa LOV inom hemtjänsten. 
Implementeringen av ett sådant system beräknas kunna pågå under 
hösten och våren och ska enligt plan kunna vara gällande från och med 
den 1 april 2010. 
 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2009-06-15, § 63, och föreslår 
kommunfullmäktige besluta om införande av ett valfrihetssystem enligt 
lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten från och med den 1 april 
2010. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att införa 
ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten. 
Valfrihetssystemet föreslås träda ikraft från och med den 1 april 2010. 
___  
 

 

Deltar ej i beslut 
 
Randal Piersons (MP) deltar ej i beslutet. 
___  
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Ny lokal för dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade NY LOKAL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialpsykiatrins målgrupp är personer med varaktiga psykiska 
funktionshinder. Behovet av stöd, social samvaro, aktiviteter och 
sysselsättning varierar mellan individer och åldersgrupper. Verksam-
heten är för närvarande lokaliserad på Storskogsvägen 66-67 i två 
sammanslagna lägenheter. Lokalens nackdel är den är för trång och 
lyhörd vilket begränsar möjligheter till enskilda samtal och olika 
aktiviteter jämsides. Det finns inte möjlighet att tillgodose målgruppens 
varierade behov och att utveckla verksamhetens i de befintliga 
lokalerna. Målgruppen ökar både till antal och i yngre åldrar. 
 
Socialförvaltningen bedömer villan Salarp 2 vara ett utmärkt alternativ 
för socialpsykiatrins dagverksamhet. I Salarp 2 finns fler rum än i 
nuvarande lokal där fler aktiviteter kan pågå samtidigt, möjligheten till 
enskilda samtal utan att lyhördheten är ett hinder och det finns 
förvaringsutrymmen. Lokaliseringen nära Rönninge centrum med goda 
kommunikationer är också en tillgång för verksamheten, både för att 
brukarna lätt ska kunna ta sig till och från verksamheten och när utflyk-
ter ska göras. 
 
Investeringsmedel för anpassningen är äskade för 2010 med 1 mnkr och 
för 2011 med 2 mnkr. Socialförvaltningen och miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen har gemensamt gått igenom behov av anpassning 
av lokalen till dagverksamhet. Socialnämnden har 2009-06-15, § 59, 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till MSB att anpassa 
Salarp 2 till dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen att anpassa Salarp 2 till dagverksamhet för psykiskt funktions-
hindrade, under förutsättning att budgetmedel beviljas. 
___  
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Besvarande av motioner från Ungdomstinget 2008 BESVARADE AV 
MOTIONER 

Ärendebeskrivning 
 
I Salems ungdomsting har ungdomar i åk 7-9 samt gymnasiet möjlighet 
att lägga fram och behandla ungdomsmotioner. Dessa motioner 
remitteras sedan via kommunstyrelsens stab till berörda nämnder för 
yttrande. Motioner från ungdomstinget behandlas alltså på samma 
villkor som motioner från förtroendevalda. Vid 2008 års ungdomsting 
bifölls fyra motioner; Anordnande av kulturläger och kulturvecka, 
Anordnande av en Rönningefestival och konserter, Förebyggande arbete 
mot narkotika och alkohol, samt En egen budget till Ungdomstinget 
2009.  
 
Samtliga motioner medför kostnader om åtgärderna ska genomföras. Det 
som genomsyrar motionerna är att ungdomarna själva vill få en 
långtgående delaktighet i genomförandet.  
 
I 2009 års budget har 100 tkr avsatts för ändamålet ”snabba pengar till 
unga”. Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsför-
valtningen har fått i uppdrag att ta fram regler och organisation för hur 
man ska använda dessa medel som ställts till förfogande. Samtidigt 
utreds organisation och ansvar för arbetet med ungdomsdemokrati i 
kommunen. ”Snabba pengar till unga” ska ungdomarna sedan kunna 
använda exempelvis till sådana aktiviteter som föreslås i motionerna om 
Kulturläger och kulturvecka samt Rönningefestivalen och konserter. 
 
Kommunstyrelsens stab föreslår kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med facknämndernas yttrande, det vill säga att avslå 
motionerna ”Kulturläger och kulturvecka”, ”Rönningefestivalen och 
konserter”, ”Alkohol och narkotika” samt att bifalla motionen ”Egen 
budget till Salems ungdomsting”. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Motion Kulturläger och kulturvecka.  
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen 

med motiveringen att finansiering saknas.  
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2 Motion Rönningefestivalen och konserter.  
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

med motiveringen att finansiering saknas.  
 
3 Motion Alkohol och narkotika. 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen 

med motiveringen att finansiering saknas. 
 
4 Motion Egen budget till Salems ungdomsting. 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

motionen. 
___  
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Svar på motion om Lokala klimatmål (MP) SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Miljöpartiet i Salem har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att 
”tillsätta en utredning som får i uppdrag att inventera de följder som den 
globala uppvärmningen kommer att ha på Salem, göra en beräkning för 
de koldioxidutsläpp som vi i Salem idag släpper ut, sätta upp mål för att 
minska dessa, samt ge förslag på hur vi ska nå dessa mål”. 
 
Motionen remitterades till bygg- och miljönämnden som behandlade 
ärendet 2008-03-18 § 54. Bygg- och miljönämnden hänvisade till 
kommande beslut om antagande av lokala miljömålen. Även 
kommunstyrelsens tekniska utskott som behandlade motionen 2008-04-
15, hänvisade till de lokala miljömål som då ännu inte hade antagits. 
Kommunfullmäktige antog 2008-11-27 § 65 övergripande miljömål för 
Salems kommun. En projektgrupp hade dessförinnan under 2008 arbetat 
med att bryta ned de nationella miljökvalitetsmålen till lokala 
miljökvalitetsmål. 
 
Ett arbete pågår för närvarande bland Södertörnskommunerna, där man 
tillsammans ser över klimatfrågorna. I samband med att Södertörns Ut-
vecklingsprogram avses revideras i början av 2010 föreslås även 
klimatfrågan bli ett nytt samarbetsområde. Syftet är att utarbeta 
gemensamma åtgärder för att minska koldioxidutsläppen bland 
Södertörnskommunerna. 
 
Att i dagsläget ”tillsätta en utredning för att inventera de följder som den 
globala uppvärmningen kommer att ha på Salem” är inte 
ändamålsenligt. Ett omfattande arbete har nyligen genomförts i 
kommunen avseende att revidera de övergripande miljömålen utifrån de 
nationella miljökvalitetsmålen. Dessutom har ett samarbete startat inom 
Södertörnkommunerna avseende klimatfrågor. Detta arbete bedöms 
adressera de frågor som lyfts fram i motionen avseende koldioxidutsläpp 
och hur dessa ska minskas. Med bakgrund av ovanstående föreslår 
kommunstyrelsens stab att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
motivering att kommunfullmäktige, efter det att motionen skrevs, 
beslutat att anta övergripande miljömål för Salems kommun. 
 
Yrkande 
 
Randal Piersons (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag mot Randal 
Piersons yrkande, varpå ordförandens förslag förklaras bifallet. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 
motivering att kommunfullmäktige, efter det att motionen skrevs, 
beslutat att anta övergripande miljömål för Salems kommun. 
___  
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Åtgärder för kvalitetssäkring av upphandlingsrutiner inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

UPPHANDLINGSRU-
TINER PÅ MSB 

  
Ärendebeskrivning 
 
Öhrlings PWC har under våren 2009 på uppdrag av kommundirektören 
genomfört en utredning av bakgrund och omständigheter kring 
upphandlingar av byggrelaterade tjänster inom miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen. Bakgrunden var att kommunledningen upp-
märksammats på att byggrelaterade tjänster direktupphandlats från ett 
och samma företag under åren 2006 till och med 2008 till betydande 
belopp. 
 
De iakttagelser som Öhrlings konstaterar i sin rapport är följande: 

• Direktupphandlingar har gjorts till betydande värden från ett 
företag 

• Kommunens riktlinjer för upphandling har ej följts 
• Lagen om offentlig upphandling, LOU, har åsidosatts 
• Frågetecken huruvida levererade tjänster motsvarat fakturerade 

belopp 
• Upphandlingar har ej dokumenterats 
• Internkontroll har ej utförts enligt fastlagd plan 
• Attestrutiner har fungerat med reservation för bristande 

kontrollrutiner 
 

Med anledning av de allvarliga brister som har framkommit avser 
kommundirektören att adressera en rad åtgärder för att arbetet ska 
bedrivas enligt rådande lagar och interna riktlinjer. I tjänsteskrivelse från 
kommunstyrelsens stab 2009-08-12 beskrivs de insatser som ska 
genomföras. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de i tjänsteskrivelsen 

föreslagna åtgärderna. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar att återrapportering ska ske till tekniska 

utskottet den 2 november och till kommunstyrelsen den 30 
november 2009. 

___  
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Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott  VAL AV LEDAMOT 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-11, § 46, att bifalla avsägelse 
från Lars Morberg (S) i KSAU från och med 2009-08-30.  
 
Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval. Den socialdemokratiska 
gruppen föreslår att Arne Närström (S) väljs som ny ordinarie ledamot 
efter Lars Morberg. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Arne Närström (S) som ny ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fr o m  
2009-08-31. 
___  
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Val av ny ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott VAL AV LEDAMOT 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-11, § 46, att bifalla avsägelse 
från Lars Morberg (S) i KSTU från och med 2009-08-30.  
 
Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval. Den socialdemokratiska 
gruppen föreslår att Kjell Häggkvist (S) väljs som ny ordinarie ledamot 
efter Lars Morberg. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att välja Kjell Häggkvist (S) som ny ordina-
rie ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott fr o m 2009-08-31. 
___  
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Remiss – Trafikförändringar 2010 inom kollektivtrafikutbudet – SL REMISS 
 

Ärendebeskrivning 
 
SL utarbetar varje år förslag till trafikförändringar i kollektivtrafik-
utbudet avseende nya linjer, linjesträckningar, turtäthet och trafi-
keringstid. Förslaget är framtaget med utgångspunkt från den dialog som 
SL har med kommuner, entreprenörer och kunder under året. I förslaget 
redovisas de förslag till förändringar som SL överväger inför 2010. SL 
har inbjudit bland annat länets kommuner att inkomma med synpunkter 
på förslaget före den 1 september 2009. 
 
För Salems del föreslås en ny linjesträckning för busslinje 725 via 
bostadsområdet Söderby Park. Ändringen föreslås bli genomförd vid det 
första tidtabellsskiftet efter det att gatan är färdigbyggd.  
 
Linje 731, Rönninge station – Toredal - Rönninge station förslås få en 
ny tur kl. 18.45 (idag avgår sista kl. 18.15). 
 
Direktlinje 745 Söderby - Salems C - Fridhemsplan föreslås få ett nytt 
stopp vid hållplats Säby Gravkapell vid Säby Begravningsplats för att 
det skall bli möjligt att nå bussen från den nordvästra delen av Salem. 
 
Kommunstyrelsens stab har tagit fram förslag på remissvar enligt 
tjänsteskrivelse 2009-08-11. Samråd om förslaget har skett med berörda 
tjänstemän på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelsens stabs förslag till 
remissvar som sitt eget. 
___  
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Inriktningsbeslut för användandet av Villa Skönvik VILLA SKÖNVIK 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-01 § 138 att uppdra åt kultur- och 
fritidsnämnden att utreda lämplig användning av lokalerna i Villa 
Skönvik och återkomma till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Kultur- och fritidförvaltningen har därefter tillsammans med Salems 
Hembygdsförening, Botvids konstförening och Rönninge Kultur- och 
fritidsförening diskuterat fram förslag till användning och inriktning för 
Villa Skönvik. Förslaget är att verksamheten inriktas mot en förenings-
gård/hembygdsgård med kulturell inriktning. Ett antal föreningar har 
anmält intresse för att använda Villa Skönvik som möteslokal, 
konsert/repetitionslokal, kontor eller förråd. 
 
De diskussioner som kultur- och fritidsförvaltningen har fört med 
föreningslivet har givit ett förslag om användning för villan som är 
inriktat på att lokalerna ska vara öppna för bokning av föreningslivet i 
stort, för möten, utställningar, föredrag, samlingar, barnverksamhet 
m.m. Salems Hembygdsförening har åtagit sig ansvar för tillsyn och 
skötsel av fastigheten. Föreningen bokar även lokalen. Förslaget innebär 
att kommunen åtar sig ett fastighetsansvar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2009-08-21 § 48 lämnat förslag på 
inriktning för användande av Villa Skönvik. Kultur- och fritidsnämnden 
förordar en användning av Villa Skönvik med inriktningen förenings-
gård med hembygds- och kulturell inriktning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen beslutar att Villa Skönvik ska användas som 

föreningsgård (begreppet ”föreningsgård” innebär att Villa Skön-
vik är tillgänglig för uthyrning till kommunens samtliga före-
ningar) med hembygds- och kulturell inriktning. 
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2 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram avtal med 
Salems Hembygdsförening om Villa Skönvik. 

 
3 Utvärdering av lokalutnyttjandet i Villa Skönvik ska ske löpande. 
___  
 

 

 
 
 
 
 


