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§ 54 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGS- 
ÄRENDEN 

Till protokollet noteras att följande skrivelser inkommit:  
 
Vårljus 2007-03-27,  Nygammal VD för AB Vårljus 

 

 
Handikappförbunden, 2007-03-14 ”Mänskliga rättigheter för människor 
med funktionsnedsättning?” 

 

 
Integrationsverket, 2007-03-15, ”Fler kommuner behövs i mottagandet 
av ensamkommande barn” 
 

 

Mälardalsrådet, Protokoll 2007-02-16 
 

 

Länsstyrelsen, 2007-04-10 ”Förslag på områden av riksintresse för 
vindkraft i Stockholms län 
 

 

Statens offentliga utredningar, 2007-03-15, ”Boutredningens 
slutbetänkande” 

 

 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär: 

 

2007:3 Förordning av lägenhetsregister - anstånd med fastställande 
av vissa typer av belägenhetsadresser 

 

 
2007:4 

 
Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik 
i primärkommunal verksamhet 
 

 

2007:5 Fastställande av föräldraskap 
 

 

 
2007:6 

 
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga 
och vuxna, vårnadsöverflyttningar m m 

 

 
2007:8 

 
Vårpropositionen får 2007  
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2007:21 TV-avgifiter i särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad 
 

 

2007:23 
 
___  
 

AD 2006/123 ang fråga om en kommunal haft vägande skäl 
för att dels stadigvarande förflytta en lärare dels att avskeda 
samma lärare 
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Anmälan av delegationsbeslut ANMÄLAN AV  
DELEGATIONSBESLUT 

Personalärenden 
 
MajLis Rosenblad 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 1/2007  
Vik kurator 

 

 
Bo Samuelsson 
Skogsängsskolan 
Nr 1-15/2007  
Visstidsanställn/vikariat  
lärare, barnskötare, skolmåltidsbiträde 
 

 

 
Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 4-8/2007  
vik, förlängning 

 

 
Lena Helstad 
Skogsängs förskoleområde 
Nr 16-31/2007  
Vikariat 

 

 
Mattias Hillbom 
Fritidsgården Huset 
Nr 13-18/2007  
visstidsanställn,  
tillsvidareanställn fritidsledare 

 

 
Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr5-9/2007  
Tillsvidareanställn skolsköterska, 
lärare 
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Förköpsärenden 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uttringe 1:1028, 1:1033, Rönninge 1:198 
Hjorten 13, Backebo 28 

 

 
Skolavtal 
Eva Sandgren 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Elevdata i Malmö och Nytorpsskolan 

 

 
Upphandling 
Kjell Sjundemark 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 3-4,6/2007 
Tilldelningsbeslut chefs- och specialisttjänster 
Avrop till ramavtal kopiatorer, skrivare m m 
 
Hemvärnsmän 
Kjell Sjundemark 
Kommunstyrelsens stab 
Nr 5/2007  
Yttrande över antagande  
___  
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Ks § 56 
 
 
 

 

Godkännande av skötselplan samt begäran om tilläggsanslag för tjänst 
vid MSB 

SKÖTSELPLAN/ 
TILLÄGGSANSLAG 

  
Ärendebeskrivning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har arbetat fram ett 
förslag till skötselplan kommunens allmänna ytor. Av skötselplanen 
framgår vilka ytor som ska skötas samt hur detta ska ske.  
 
Parkavdelningen har sedan 1999 bestått av 4 tjänster samt arbetsledning. 
Då antalet skötselobjekt, ytor och ansvarsområden stadigt ökar i takt 
med att kommunen utvecklas har förvaltningen under flera år äskat 
medel för en utökning av de personella resurserna på parkavdelningen. I 
och med Söderby Parks tillkomst och utveckling har frågan ytterligare 
aktualiserats. 
 
Till 2006 års budget beviljades medel för ytterligare en parktjänst under 
förutsättning att arealuppgifter och skötselplan för parkavdelningens 
verksamhet arbetades fram. Detta arbete är nu klart, vilket medför att 
parkavdelningen nu önskar få lyfta de medel som avsatts för här 
presenterat ändamål. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har vid sitt sammanträde  
2007-04-10 föreslagit att kommunstyrelsen ska godkänna den 
skötselplan som arbetats fram av MSB.  
 
Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till skötselplan. 
 
2. Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om tilläggsanslaget till kom-

mande sammanträde då budgetuppföljning ska redovisas.  
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Yrkanden 
 
Randal Piersons (mp): 
Yrkar att en ny kompetens som reservatförvaltare för skötsel av 
“grönyta” inlemmas I drift- och skötsel av det offentliga rummet, bilaga 
7. 
 
Lars Morberg (s): 
Att medel motsvarande en heltidstjänst tillförs gata/parkavdelningen ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
 
Lennart Kalderén (m): 
Avslag på Randal Piersons och Lars Morbergs yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla punkt 1 i enlighet med ordförandens 
förslag. 
 
Propositionsordning 
 
”Ordföranden ställer sitt förslag under punkt 2 mot Randal Piersons 
yrkande och mot Lars Morbergs yrkande.” 
 
Sedan ordföranden funnit att kommunstyrelsen beslutat enligt ord-
förandens förslag begärs votering. 
 
Ordföranden konstaterar att ordförandens förslag är huvudförslaget och 
att kommunstyrelsen skall besluta om Randal Piersons eller Lars 
Morbergs yrkande ska vara motförslag.  
 

 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att som motförslag i 
huvudomröstningen anta Lars Morbergs yrkande. 
 

 

Ordföranden läser upp följande voteringsproposition som godkänns av 
kommunstyrelsen. ”Den som biträder ordförandens förslag 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 7 ledamöter röstar ja och 4 ledamöter röstar 
nej. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget. Uppgift om hur 
var och en röstat framgår av den till protokollet bifogade voteringslistan.
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till skötselplan. 
 
2. Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om tilläggsanslaget till kom-

mande sammanträde då budgetuppföljning ska redovisas. 
___  
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Ombyggnad av del av Uttringe Gårds väg m m UTTRINGE GÅRDS VÄG
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt exploateringsavtal med AB Borätt skall Uttringe Gårds väg 
byggas om, breddas och profiländras på en sträcka av ca 150 meter i 
samband med exploateringen av kv. Linden. I samband med 
vägombyggnaden kommer det att på exploatörens bekostnad nyanläggas 
en gångbana på en del av denna vägsträckas södra sida, från befintlig 
gångbanas slut vid korsningen med Ekbacksvägen fram till 
Elgerudsvägen.  
 
Längs Uttringe Gårds väg finns det tre fastigheter som i dag inte har 
kommunalt vatten- och avlopp. Fastigheterna Uttringe 1:545, Uttringe 
1:304 och Uttringe 1:597 ligger utanför detaljplanelagt område. 
Fastigheterna kan dock med relativt enkla medel infogas inom VA-
verksamhetsområdet med en VA-försörjning söderifrån, utmed Uttringe 
Gårds väg från Uttringevägen och 200 meter österut. 
 
Igångsättning av arbetena beräknas till sensommaren eller hösten 2007. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott har vid sitt sammanträde  
2007-04-10 tillstyrkt ombyggnad av Uttringe Gårds väg, utbyggnad av 
gångbana samt VA-anslutning av de tre fastigheterna i anslutning till 
aktuellt arbetsområde.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att 

ytterligare 650 tkr får omdisponeras från exploateringsbudgeten 
för Lustigknopp. 

 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att 450 

tkr får omdisponeras från exploateringsbudgeten för Söderby Park.  
 
3 Kommunstyrelsen godkänner att inom ramen för VA-verkets 

befintliga budget godkänna planerad investeringskostnad för 
utbyggnad av VA på 400 kvm samtidigt som en ökad intäkt 
genereras avseende anslutningsavgifter om ca 300 tkr. 

___  
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Riktat bidrag för personalförstärkning inom förskola och särskilt bidrag 
för vuxenutbildningen 2007 

 
 
 
 
BIDRAG PERSONAL-
FÖRSTÄRKNING 

  
ÄRENDET UTGÅR. 
___  
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Ansökan till länsstyrelsen om medel till tjänst som barnsamordnare BARNSAMORDNARE 
 
Ärendebeskrivning 
 
2002–2005 drevs barn- och ungdomsprojektet Ung i Salem av 
kommunens ungdomssamordnare. Projektet fokuserade på det 
förebyggande arbetet främst riktat till åldrarna 13-18 år och 
finansierades bl.a. med statliga medel inom ramen för den alkohol- och 
narkotikapolitiska propositionen 2001-2005. Projektet Ung i Salem är 
idag integrerat i den ordinarie verksamheten . 
 
Det finns emellertid delar i arbetet för de allra yngsta och deras familjer 
som måste utvecklas vidare. Personalen i förskola, skola och social 
omsorg upplever att vissa barn far illa redan i förskoleåldern, t.ex. i 
samband med missbruk, våld och kriminalitet och/eller ohälsa i familjen, 
men får det stöd och den hjälp de är i behov av alltför sent.  
  
Kommunen vill nu, inom ramen för verksamheten Ung i Salem, ta 
ytterligare ett steg och utveckla en tjänst som barnsamordnare, knuten 
till socialförvaltningen och familjecentralen med fokus på barn i 
åldrarna 0-12 år. 
 
I utvecklingen av samverkan mellan de kommunala verksamheterna, 
landstinget och andra kommuner rörande barn i åldrarna 0-12 år samt i 
implementeringsarbetet av Barns Behov i Centrum (BBIC) är en 
barnsamordnare av största vikt. Kommunen föreslås därför äska medel 
från länsstyrelsen i Stockholms län för projektet ”Barn i Salem” i syfte 
att kunna förverkliga detta arbete. 
 
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2007-03-20, § 29, att 
föreslå kommunstyrelsen att ansöka om utvecklingsmedel hos 
länsstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ansöker hos länsstyrelsen om 300 tkr i 
utvecklingsmedel till tidiga insatser för projektet ”Barn i Salem” inom 
ramen för den nationella alkohol- och narkotikapolitiska 
handlingsplanen 2006-2010.  
___  
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Svar på remiss av förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner 
för väg och järnväg 

 

  
Ärendebeskrivning 
 
Vägverket och Banverket har fått i uppdrag att lämna förslag till 
reviderade långsiktiga planer för väghållning respektive banhållning för 
perioden 2004-2015. För den nationella väghållningsplanen avser 
revideringen investeringar i nationella stamvägar och för den nationella 
banhållningsplanen investeringar i stomjärnvägar. Planerna för den 
regionala infrastrukturen omfattas inte av revideringen.  
 
Kommunstyrelseordföranden i resp. södertörnskommun har utarbetat ett 
förslag till gemensamt yttrande över remissen av reviderade långsiktiga 
investeringsplaner för väg och järnväg.  
 
Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslag, daterat 2007-04-19, till gemensamt 
yttrande från södertörnskommunerna över förslag till reviderade 
långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg. 
 

 

Yrkanden 
 
Lars Morberg (s): 
Bifall till ordförandeförslaget. 
 
Randal Piersons (mp): 
Bifall vad gäller järnvägssatsningar. I stället för att satsa på 
motorfordonstrafik via förbifarten Lovön yrkar miljöpartiet att man ökar 
satsningar på pendeltrafiken som därmed möjliggör ökat utnyttjande och 
avlastning av befintliga utrymmen på befintliga vägar. 

 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer under proposition ordförandens förslag mot Randal 
Piersons yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslag, daterat 2007-04-19, till gemensamt 
yttrande från södertörnskommunerna över förslag till reviderade 
långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg. 
___  
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Ceremonier för nya svenska medborgare CEREMONIER 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kultur- och fritidsenheten i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att arrangera någon form av 
festlig aktivitet för nya svenska medborgare i Salems kommun, samt att 
ansvara för arrangemanget. 
 
En årlig ceremoni, med start 2008, genomförs i samband med ett 
kommunfullmäktigemöte i mars. Alla de som under förevarande år 
erhållit svenskt medborgarskap och är boende i Salem kommun inbjuds 
med ett brev till kommunfullmäktigesammanträdet.  
 
Kostnaderna för genomförandet är förhållandevis låga och uppskattas 
till att understiga 5 tkr. Ansvaret för genomförandet föreslås vara ett 
samarbete mellan kultur- och fritidsenheten och kommunstyrelsen stab. 
  
Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra 
ceremonier för nya svenska medborgare i Salems kommun i enlighet 
med kultur- och fritidsenhetens förslag. 
 
Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m): 
Bifall till ordförandeförslaget med tillägget ”Förvaltningen får, utifrån 
rådande förutsättningar, avgöra hur erbjudandet om bussrundtur i 
Salems kommun ska organiseras och erbjudas.” 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag med 
tilläggsyrkandet från Lennart Kalderén. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomföra 
ceremonier för nya svenska medborgare i Salems kommun i enlighet 
med kultur- och fritidsenhetens förslag, samt tilläggsyrkande från 
Lennart Kalderén. 
___  
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Framställan om överenskommelse för flyktingmottagande FLYKTING-
MOTTAGANDE 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunen har fått en förfrågan från integrationsverket om att ta emot 
flyktingar under 2007. Integrationsverkets önskemål är att Salems 
kommun ökar sitt mottagande till 71 flyktingar. Kommunstyrelsens 
ordförande har givit förvaltningen i uppdrag att utreda om kommunen 
kan ta emot 50 flyktingar år 2007. Det är 10 flyktingar fler än år 2006.   
 
Förvaltningen bedömer att kommunen kan träffa avtal med 
integrationsverket om att ta emot 50 flyktingar, varav cirka 25 barn och 
25 vuxna under år 2007.  
 
Det är bostadsbeståndet som styr befolkningsökningen. Det innebär att 
50 flyktingar istället för 50 andra nya invånare i kommunen inte 
påverkar behovet av platser i förskolan och grundskolan på annat sätt än 
den prognos som finns idag. Däremot blir det ytterligare några elever i 
SFI-undervisning, förberedelseklass, modersmålsundervisning och 
svenska 2. De ökade behov som verksamheterna upplever inom SFI och 
förberedelseklasserna och som också innebär ökade lokalbehov förklaras 
endast delvis av ökad flyktingmottagning. Även andra invandrare 
behöver lära sig det svenska språket. Flyktingar med uppehållstillstånd 
kommer på olika vägar till Salems kommun. Några bor redan här sedan 
flera år men har först nu fått sitt uppehållstillstånd, några kommer direkt 
från FN:s flyktingläger och några kommer från en annan kommun i 
Sverige, där de kanske redan hunnit lära sig svenska men först nu fått 
uppehållstillstånd. Deras olika vägar gör också att deras behov av stöd 
och extra utbildningsinsatser är mycket olika. Kommunen får statligt 
schablonbidrag för alla dessa flyktingar med uppehållstillstånd. 
 
I enlighet med överenskommelsen från våren 2006 mellan kommunen 
och integrationsverket tog kommunen emot 40 flyktingar under 2006. 
Tidigare år har kommunen haft avtal om att ta emot 20 flyktingar per år.  
 
Ordförandens förslag till beslut 
 
1 Kommunstyrelsen beslutar att träffa en överenskommelse med 

integrationsverket om att ta emot 50 flyktingar under 2007.  
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2 Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se 

över överenskommelsen mellan socialförvaltningen/arbets-
marknadsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen så att 
ersättningar revideras i enlighet med höjda statliga ersättningar och 
tre terminers studier på SFI. 

 

 

Yrkanden 
 
Randal Piersons (mp): 
Yrkar att även något eller några flyktingbarn utan familj försörjs enligt 
önskan från asyl- och migrationsminister Tobias Billström. 

 

 
Propositionsordning 
Kommunstyrelsen beslutar inledningsvis att bifalla punkterna 1 och 2 i 
enlighet med ordförandeförlaget. 
 
Ordföranden ställer därefter under proposition Randal Piersons yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Randal Piersons yrkande. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen beslutar att träffa en överenskommelse med 

integrationsverket om att ta emot 50 flyktingar under 2007.  
 
2 Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se 

över överenskommelsen mellan socialförvaltningen/arbets-
marknadsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen så att 
ersättningar revideras i enlighet med höjda statliga ersättningar och 
tre terminers studier på SFI. 

___  
 
Protokollsanteckning 
 
Randal Piersons lämnar protokollsanteckning, bilaga 8. 
Lennart Kalderén lämnar protokollsanteckning, bilaga 9. 
___  
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Södertörns brandförsvarsförbund - årsredovisning 2006 och 
revisionsberättelse 

SÖDERTÖRNS BRAND- 
FÖRSVARSFÖRBUND 

  
Ärendebeskrivning 
 
Varje medlemskommun i Södertörn brandförsvarsförbund ska enligt 
förbundsordningen besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess 
helhet, vilket innefattar förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda. Det är kommunfullmäktige i resp. medlemskommun 
som beslutar om ansvarsfrihet.  
 
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. 
 
Södertörns brandförsvarsförbunds revisorer har avgivit revisions-
berättelse daterad 2007-03-07. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet 
för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Södertörns 
brandförsvarsförbund. 
___  
 
Jäv 
Yvonne Berglund (m) deltar ej i beslutet p g a revisionsjäv. 
___  
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Förslag till revidering av reglemente för Revisorerna REGLEMENTE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att se över sina reglementen 
för att anpassa dem till aktuell lagstiftning och faktiska förhållanden.  
För revisorerna har en genomgripande förändring av nuvarande 
reglemente gjorts med anledning av ändringar i kommunallagen 
gällande revision. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade 2007-02-26, § 34, ärendet för ett 
förtydligande av förändringarna.  
   
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementet för 
Revisorerna.   
___  
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Revidering av delegationsordning REVIDERING AV DE-
LEGATIONSORDNING 

Ärendebeskrivning 
 
Den gällande delegationsordningen har reviderats maa förändringar på 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, revisionsrapport samt 
förändringar inom personalområdet.  
 
Tillkommande ärenden är tecknande av lokalt avtal om flextid samt 
tjänsteresor utanför Norden. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer revideringen av delegationsordningen. 
___  
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Bidragsmöjligheter för funktionshindrade FUNKTIONSHINDRADE
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-11-23, § 72 att uppdra till kom-
munstyrelsen att genom kultur- och fritidsnämnden kartlägga behov och 
i förekommande ärenden (beträffande funktionshindrade som bor i 
Salem, men deltar i aktiviteter i annan kommun) gällande kommunens 
utbud och bidragsregler, samt den externa informationen från 
kommunens sida. 
 
Socialförvaltningen har tecknat avtal med Botkyrka kommuns kultur- 
och fritidsförvaltning för att Salems kommuninnevånare tillhörande LSS 
personkrets skall få tillgång till det fritidsutbud samt föreningsliv som 
Huddinge och Botkyrka använder sig av och ger bidrag till. Avtalet 
löper på årsbasis och betingar en kostnad för Salems kommun om  
26 000 kronor. 
 
Via kommunens hemsida finns information om vilka aktiviteter som 
erbjuds. Information lämnas även direkt till berörda. 
 
Stöd till funktionshindrade i förening utgår enligt särskild ordning enligt 
de av fullmäktige antagna bidragsreglerna. För att bli en 
bidragsberättigad förening krävs att man registrerar föreningen hos 
kultur- och fritidsnämnden. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
___  
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Arvode till borgerlig begravningsförrättare ARVODE 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppgiften att ha borgerliga begravningsförrättare är frivillig för 
kommunen. År 2005 utsåg kommunstyrelsen borgerliga begravnings-
förrättare men någon reglering av arvode för begravningsförrättare har 
dock inte beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Utskottet för nämndorganisation har vid sitt sammanträde 2007-03-26 
föreslagit att arvode ska utgå till av kommunen utsedda begravnings-
förrättare.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att komplettera gällande 
arvodesbestämmelse för förtroendevalda i enlighet med UNOs förslag. 
___  
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Ansökan om sponsring från Salems golfklubb för Telia Tour-tävling ANSÖKAN OM  
SPONSRING 

Ärendebeskrivning 
 
 Salems golfklubb har muntligen ansökt om sponsring i samband med att 
klubben den 6-10 juni 2007 anordnar golftävlingen Telia Open. 
Tävlingen ingår i Telia Tour som är Sveriges professionella golftour. I 
touren ingår 12 tävlingar för herrar och 12 för damer. Tävlingen i Salem 
ingår i herrtouren och även i den Nordiska ligan, vilket innebär att 
spelare från Norge, Danmark och Finland kommer att delta. 
 
Förra året beslutade kommunfullmäktige att bevilja Salems golfklubb 10 
tkr i sponsring för en motsvarande tävling.  
 
Som sponsor får kommunen bl a möjlighet att synas med en större skylt 
under tävlingen, som bland annat filmas för TV av Viasat. Idag finns 
ingen lämplig skylt att sätta upp, utan en särskild väderbeständig, 
ihoprullningsbar skylt bör tillverkas med kommunens logotype. 
Kostnaden för denna beräknas till ca 6 tkr. Skylten kommer sedan att 
kunna användas vid andra typer av arrangemang där Salems kommun 
finns med.   
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sponsra Salems 

golfklubb med 10 tkr och att uppdra till kommunstyrelsens stab att 
köpa in en skylt med kommunens logotype för 6 tkr.  

 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera 

sponsring och inköp av skylt genom att ianspråkta 16 tkr av medel 
ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande 

 

 
Yrkanden 
 
Lars Morberg (s): 
Avslag på ordförandes förslag. 
 
Kjell Häggkvist (s): 
Bifall till ordförandens förslag. 
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Lillemor Gladh (s): 
Bifall till ordförandens förslag. 
 
Randal Piersons (mp): 
Avslag på ordförandens förslag. 

 

 
Propostionsordning 
 
Ordföranden ställer under proposition; ”Bifall till ordförandens förslag 
mot Lars Morbergs m fl avslagsyrkanden”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sponsra Salems 

golfklubb med 10 tkr och att uppdra till kommunstyrelsens stab att 
köpa in en skylt med kommunens logotype för 6 tkr.  

 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera 

sponsring och inköp av skylt genom att ianspråkta 16 tkr av medel 
ur kommunfullmäktiges anslag till förfogande. 
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Rapportering enligt socialtjänstlagen beträffande verkställigheten inom 
äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorgen 

RAPPORTERING ENL 
SOCIALTJÄNSTLAGEN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen har från den 1 juli 2006 skyldighet att till länsstyrelsen 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader. Om 
kommunen inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd, som någon enligt 
beslut av kommunen är berättigad till, åläggs kommunen att betala en 
särskild avgift.  
 
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport 
över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som 
inte verkställts tre månader från dagen för beslut. 
 
För perioden 2007-01-01 – 2007-03-31 finns ett beslut som ej är verk-
ställt att rapportera.  
  
Kommunstyrelsens  beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
från socialnämnden.  
___  
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Svar på motion ”Gränsvärden för radon i kommunens skollokaler” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
  
I en motion från socialdemokraterna föreslås att gränsvärden för radon 
inte ska överskrida 100 bequerel (Bq) i kommunens skollokaler.  
 
Det gränsvärde som förvaltningen f.n. har som riktlinje är det av 
myndighet fastställda värdet 200 Bq/m3. År 2004 gjordes en sänkning 
av gränsvärdet från 400 till dagens 200 Bq.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen ska avstyrkas. 
Bygg- och miljönämnden har lämnat ett yttrande, 2007-03-20, § 34. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 
 "Som framgår av yttranden från KSTU och bygg- och 

miljönämnden uppfyller Salems kommun gällande riktlinjer om ett 
gränsvärde för radon på max 200 Bq/m3. Det är idag inte 
realistiskt att kommunen genom massiva investeringar skulle ha 
ambitionen att krypa under den av motionärerna föreslagna nivån 
100 Bq/m3. Däremot ses ventilationen över och åtgärder kommer 
med stor sannolikhet att bli aktuella, inte minst som ett medel för 
att dämpa energiåtgången." 

 
2 Med hänvisning till kommunstyrelsens utlåtande föreslås full-

mäktige avslå motionen.  
___ 
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Svar på motion ”Buller en miljöfaktor - sänk bullernivån från E4:an” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
  
I en motion från socialdemokraterna föreslås beläggning med ”tyst” 
asfalt på motorvägen E4:an i anslutning till salemsavfarten och ev. 
bullerplank för att sänka bullernivån.  
 
KSAU liksom bygg- och miljönämnden har yttrat sig i frågan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 
 "Frågan om breddning av E4/E20 till sex körfält är angelägen för 

Salems kommun, liksom ambitionen att begränsa det buller som 
trafiken på motorvägen alstrar. Vägverket genomför ännu så länge 
endast en förstudie. När Vägverket har tagit fram tillräckligt med 
underlag sänds ett förslag ut på remiss. Då är det rätt läge för 
kommunen att ta upp diskussioner och framföra krav i 
bullerfrågan.  

 
 Försöksverksamheten med "tyst asfalt" är mycket intressant. Om 

utvärderingarna skulle utfalla positivt är den typen av 
vägbeläggning attraktiv på olika sträckor och vägavsnitt. Salems 
kommun bör dock avvakta Vägverkets utvärderingar innan 
kommunen tar ställning till vilka önskemål och eventuella krav 
som kan ställas." 

 
2 Med hänvisning till kommunstyrelsens utlåtande föreslås fullmäk-

tige anse motionen besvarad. 
___  
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Svar på motion ”Införande av fritidshem för barn till föräldralediga och 
arbetslösa 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
  
Kommunfullmäktige återremitterade 2006-12-21, § 98, en motion väckt 
av Sanna Jansson Wiberg (v) till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. I motionen föreslås att kommunen skall erbjuda barn till 
föräldralediga och arbetslösa plats i fritidshem under en begränsad del 
av sommaren och under en begränsad tid varje vecka. 
Kommunfullmäktige önskar förtydliganden avseende arbetslösa 
föräldrar. 
 
Alla föräldrar har rätt till en placering av sitt barn i förskoleklass det år 
barnet fyller sex år, vilket innebär minst tre timmars verksamhet om 
dagen. I grundskolan har sedan varje barn en vistelsetid i skolan på 
minst fem timmar per dag. Enligt nu gällande intagnings- och 
nyttjanderegler föreligger en möjlighet för arbetslösa föräldrar att 
ansöka plats på lovplacering i fritidshemmet.  
 
Då behovet egentligen endast föreligger under lov och då 
grundbemanningen i fritidshemmen är låg är det kontorets bedömning 
att det är viktigare med utökade resurser till denna utan ett utökat 
åtagande. Vid en utökning av resurser inom ett område är det viktigt att 
det ställs mot andra angelägna behov utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterade vid sitt sammanträde 
2007-03-30, §18,  att enligt nu gällande intagnings- och nyttjanderegler  
föreligger en möjlighet för arbetslösa föräldrar att ansöka om plats på 
lovplacering i fritidshem. I övrigt föreslår nämnden att 
kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens utlåtande föreslår 
kommunstyrelsen att fullmäktige avslår motionen. 
____  
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Alternativ investerare för förskola och skola i Rosenlund FÖRSKOLA/SKOLA  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens investeringsbudget har under de senaste åren varit hårt 
ansträngd och hårda prioriteringar har varit nödvändiga för att klara 
investeringar av utökade platser inom såväl förskola, skola som 
äldreomsorg. En lösning för förskola och skola på Söderby Park blev att 
Pysslingen Förskolor och Skolor AB tog ansvar för investeringen 
tillsammans med deras samarbetspartner Actus Fastigheter AB.  
 
När det gäller den nu förestående investeringen på Rosenlund har barn- 
och utbildningskontoret redovisat tre alternativa lösningar.  
 
1. Pysslingen Förskolor och Skolor AB gör samma satsning som på 

Söderby Park, dvs de tar ansvar för investeringen och driver 
fastigheten. 

 
2. Ett annat alternativ är att Actus Fastigheter AB bygger skolan och 

kommunen hyr den. 
 
3. Ett tredje alternativ är att Actus Fastigheter AB bygger skolan i 

enlighet med ursprungsförslaget och kommunen hyr och driver 
verksamheten. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2007-03-20, § 
19 förordat att Pysslingen Förskolor och Skolor AB tar ansvar för såväl 
fastighetsinvesteringen som drift av verksamheten.  
 
Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade 2007-04-26 ärendet om 
en försäljning av fastigheten Uttringe 1:1037 till Actus Fastigheter eller 
till annat bolag i Actus. 
 
Ordföranden frågar om ärendet kan tas upp för behandling på dagens 
sammanträd. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ta upp ärendet för behandling 
vid dagens sammanträde. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att en 
försäljning sker av fastigheten Uttringe 1:1037 till Actus Fastigheter AB 
eller till annat bolag i Actus-koncernen på följande villkor: 
 
- Köpeskillingen för fastigheten får inte understiga summan av 

kommunens kostnad för förvärvet av fastigheten och de kostnader 
som kommunen därefter haft med anledning av förvärvet och 
innehavet av fastigheten. 

 
- Köparen skall inom två år från detta beslut ha bebyggt fastigheten 

med skollokaler motsvarande behovet för en tvåparallellig F-3 
skola eller av den omfattning som tomten efter senare utredning 
visar sig kunna bära.  

 
- Köparen skall före byggnationens påbörjande ha ingått ett avtal 

med kommunen om hyra av skollokalerna. 
 

 

Yrkanden 
 
Olle Glimvik (m): 
Bifall till ordförandeförslaget. 
 
Lennart Kalderén (m): 
Bifall till ordförandeförslaget med följande tillägg: Barn- och utbild-
ningschefen får i uppdrag att utforma en promemoria rörande 
Rosenlund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget inklusive 
tillägget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna att en 

försäljning sker av fastigheten Uttringe 1:1037 till Actus 
Fastigheter AB eller till annat bolag i Actus-koncernen på följande 
villkor: 
 
- Köpeskillingen för fastigheten får inte understiga summan av 

kommunens kostnad för förvärvet av fastigheten och de 
kostnader som kommunen därefter haft med anledning av 
förvärvet och innehavet av fastigheten. 

 
- Köparen skall inom två år från detta beslut ha bebyggt 

fastigheten med skollokaler motsvarande behovet för en 
tvåparallellig F-3 skola eller av den omfattning som tomten 
efter senare utredning visar sig kunna bära.  

 
- Köparen skall före byggnationens påbörjande ha ingått ett 

avtal med kommunen om hyra av skollokalerna. 
 
2 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt barn- och utbildnings-

chefen att utforma en promemoria rörande Rosenlund. 
___  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


