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Anmälningsärenden ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Följande skrivelser har inkommit: 
 
Länsarbetsnämnden, 2006-02-08 ”Beslut om ledamöter i Arbetsmark-
nadsnämnderna” 
 

 

Sveriges kommuner och landsting, 2006-01-25 ”Förändringar av lands-
tingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel 
under de senaste tre åren 
 

 

Sveriges kommuner och landsting, 2006-02-03 ”Seniorbostäder” 
 

 

Socialnämndens protokoll § 17, 2006-02-13 ”Yttrande till revisorerna 
ang kommunens missbruksvård” 
 

 

Sveriges kommuner och landsting, 2006-02-22 ”Ett aktivt liv som 
senior” 
 

 

Krisberedskapsmyndigheten, 2006-02-16 ”Bidragen upphör avseende 
kommunalteknisk försörjning” 
 

 

Södertörns brandförsvarsförbund, 2006-03-10 ”Angående 
brandvattenförsörjning” 
 
Protokoll Mälarens vattenvårdsförbund 2006-02-24 
 
Protokoll Mälardalsrådet 2006-02-17 
 

 

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:  
2006:15 Särskild lärarutbildning (SÄL) - Lärare för undervisning i 

yrkesämnen under åren 2006-2008 
 

 

2006:16 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 
trafikskador på kommunala anläggningar 
 

 

2006:17 
___  

Sotningsindex 2006  
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Anmälan av delegationsbeslut ANMÄLAN AV 
DELEGATIONSBESLUT 

Personalärenden 
Mette Holmen 
Säby förskoleområde 
Nr 12-14/2006  
Vik 

 

 
Kerstin Swärdhammar 
Hemtjänsten 
Nr 1-16/2006  
 

 

Mattias Hillbom 
Nr 7-17, 22-26/2006  
Visstidsanställn 
 

 

Maj Lis Rosenblad 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 1-2/2006  
Ändrad sysselsättningsgrad 

 

 
Elisabeth Szorath 
Säbyhemmet 
Nr 445-495/2006  
Timanställn 

 

 
Marita Broby 
Salems bibliotek 
Nr 20-21/2006  
Visstidsanställn 
 

 

Johan von Gerber 
Rönninge gymnasium 
Nr 12-39/2006  
Timanställn, visstidsanställn 
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Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 8-13/2006  
Ändr i tjänst 
 

 

Karin Broström 
Rönninge skola 
Nr 87,92,98-101,119-121, 
127-132, 143-144/2006  
Visstidsanställn 

 

 
Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr 1-4/2006  
vik 

 

 
Eva Sandgren 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 1-2/2006  
Anställn, Förlängn av tjänst 
 

 

Lena Helstad 
Skogsängs förskoleområde 
Nr 1-18/2006 
 

 

Upphandlingar 
Kjell Sjundemark 
Kommunstyrelsen stab 
Nr 4-5/2006  
Köksartiklar, företagskonto 

 

 
Förköpsärenden 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 4-6/2006 
Engelsberg 20 och 21, Nybyggaren 10 
Rönninge 1:388 
___  
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Årsredovisning för år 2005 ÅRSREDOVISNING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Salems kommun uppfyllde det lagstadgade balanskravet 2005. Årets 
resultat uppgår till + 13,7 mkr, vilket innebär 2,7 % av skatter och 
övriga intäkter. Nämnderna har sammantaget ett överskott om 2,9 mkr. 
Den övervägande andelen av ekonomimål och indikatorer är också 
uppfyllda.  
 
Det ekonomiska resultatet har gjort det möjligt att fokusera på den 
kommunala verksamhetens resultat. Inriktningen för den verksamheten 
finns i Mål i Salem, förkortat MÅLiS. Kommunfullmäktige har beslutat 
om de övergripande målen. De är långsiktiga och har ibland karaktären 
av en vision. Nämndmålen anger var nämndpolitikerna lägger fokus de 
närmaste åren. Varje nämnd har beslutat om mål och indikatorer som 
gäller för det närmaste året eller närmaste två åren. Raden av indikatorer 
visar på utvecklingen mer generellt inom olika områden; t ex 
genomsnittlig betygspoäng, ekonomiskt resultat eller fastighets-
underhåll.  
 
I årsredovisningen 2005 redovisas för första gången uppföljningen av 
målen och indikatorerna i MÅLiS. 
 

 

Personalkostnaden utgör ca 70 % av driftskostnaderna. Fokus under 
2005 har varit att sänka sjukfrånvaron och stärka friskfaktorerna.  
 
Sjukfrånvaron har sjunkit från 10 % till 8 %. Kommunen har knappt 
några rekryteringsproblem. 
 
Ordföranden redogör i sitt ordförandeförslag sin syn på års-
redovisningen för 2005.  
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Ordförandens förslag till beslut 
 

 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
av ekonomikontoret upprättade årsredovisningen för år 2005. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

överföringar av nettoöverskott i investeringsbudgeten från år 2005 
till år 2006 med tillsammans 5 624 tkr.  

 

 

3.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 
 överskott i driftbudgeten till nedanstående verksamheter: 

 
-  Ung i Salem       97 tkr 
-  Projekt Adrian       69 tkr 

     Deltotal 166 tkr 
  
 Kommunstyrelsen föreslår dessutom kommunfullmäktige  
 att barn- och utbildningsnämnden överför underskott 
 i driftbudgeten med     - 15 tkr
    Totalt 151 tkr 

 

  
 Finansieras genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges 
 medel till förfogande år 2006. 
 
4.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justerat resultat 

avsätts för att täcka framtida kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar. 

 
5.  Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att uppdatera och revidera 

nämndmål och indikatorer  
 
Yrkanden 
 
Lars Morberg (s): 
Bifall till ordförandens förslag. 
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Ankie Bosander (c): 
Beslutspunkt 4 ändras till att 3 mkr av det justerade resultatet för år 2005 
avsätts för att minska kommunens pensionsskuld. I övrigt i enlighet med 
ordförandens förslag. 
 

 

Lennart Kalderén (m) : 
Avslag på Ankie Bosanders yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla punkterna 1,2,3 och 5 i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 

 
Ordföranden ställer under proposition: Bifall till ordförandens förslag 
mot Ankie Bosanders ändringsyrkande av beslutspunkt 4. 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

av ekonomikontoret upprättade årsredovisningen för år 2005. 
 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

överföringar av nettoöverskott i investeringsbudgeten från år 2005 
till år 2006 med tillsammans 5 624 tkr. 

 

 
3.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 
 överskott i driftbudgeten till nedanstående verksamheter: 

 
-  Ung i Salem       97 tkr 
-  Projekt Adrian       69 tkr 

     Deltotal 166 tkr 
  
 Kommunstyrelsen föreslår dessutom kommunfullmäktige  
 att barn- och utbildningsnämnden överför underskott 
 i driftbudgeten med     - 15 tkr
    Totalt 151 tkr 
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 Finansieras genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges  
 medel till förfogande år 2006. 
 

 

4.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justerat resultat 
avsätts för att täcka framtida kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar. 

 
5.  Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att uppdatera och revidera 

nämndmål och indikatorer  
___  
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Begäran om tilläggsanslag. Förstärkt belysning med kameraövervakning TILLÄGGSANSLAG 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under 2005 uppgick kostnaden för glasreparationer och övrig 
skadegörelse till 1 191 tkr för Salems kommun. Miljö- och samhälls-
byggnadskontoret föreslår i tjänsteskrivelse att kommunen under år 
2006 genomför ett försök med förstärkt belysning och kamera-
övervakning i syfte att reducera kostnaden för skadegörelsen. Försöket 
föreslås ske på två enheter under förutsättning att alla tillstånd beviljas. 
Kostnaden för att utrusta två fastigheter med närvarostyrd utrustning 
samt en portabel kamera beräknas uppgå till 162 tkr. Vilka enheter som 
ska utrustas med närvarostyrd belysning och portabel kamera föreslås 
avgöras av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  
Tekniska utskottet (TU) har tillstyrkt förvaltningens förslag.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommun-

styrelsen/miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tilläggsanslag 
med 162 tkr.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige finansiera 

tilläggsanslaget genom att ianspråkta 162 tkr av medel ur 
kommunfullmäktiges anslag till förfogande. 

___  
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Samarbetet mellan Södertälje polismästardistrikt och kommunerna Ny-
kvarn, Salem och Södertälje 

SAMARBETE - 
POLISVERKSAMHET 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har genom brev och på andra sätt påtalat behovet av 
operativa poliser i kommunen. Södertälje polismästardistrikt har under 
hösten 2005 fattat beslut om en förändring av sin organisation, vilket för 
Salems del inneburit att någon närpolis inte längre finns på plats i 
kommunen.  
 
Tjänstemännen inom Södertälje polismästardistrikt och kommunerna 
Nykvarn, Salem och Södertälje har under senvintern arbetat fram ett 
förslag till gemensam handlingsplan för år 2006. Handlingsplanen syftar 
till att skapa gemensam värdegrund, problembild och mål samt hur 
samarbetet mellan polisen och kommunerna ska bedrivas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1.  Kommunstyrelsen framför följande till Södertälje polismästar-
distrikt: 

 "Salems kommun har nyligen haft en brevväxling med 
Södertäljepolisen om avsaknaden av närpolisinsatser i Salems 
kommun. Eftersom såväl kommunen som dess invånare upplever 
detta som en allvarlig brist, är polisens verksamhet och dess 
samarbete med kommunens förvaltningar en viktig fråga för den 
politiska ledningen. Södertäljepolisen har valt att diskutera 
samarbetsfrågor genom direkta träffar med våra förvaltningar. 
Detta är ett märkligt arbetssätt. Det är kommunstyrelsen som ska 
besluta om handlingsplanen för Salems del. 

 Eftersom Södertäljepolisen till 100 % själva beslutar om vilka 
polisinsatser som ska göras i respektive kommun, har vi uppfattat 
att den nu berörda handlingsplanen är det alternativ som står till 
buds om det eventuellt ska kunna bli fler polisinsatser i Salems 
kommun. Därför har kommunledningen accepterat att arbetet med 
handlingsplanen fortgått. Av samma skäl ser kommunstyrelsen 
inte något annat alternativ än att acceptera handlingsplanen.  
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 Kommunstyrelsen tar dock fasta på de ambitioner Södertälje-
polisen beskriver i dokumentet. Vi tillstyrker dessa åtaganden och 
godkänner inriktningarna för kommunens förvaltningar. Vår 
förhoppning och ambition är att handlingsplanen leder till en 
ökning av närpolisinsatserna i Salems kommun och ett större 
samarbete med kommunens förvaltningar. För att uppnå detta är 
det väsentligt att målen blir mätbara och att utvärderingen görs av 
en opartisk instans med resurser för en sådan uppgift. 
Kommunstyrelsen ställer sig dock tveksam till den föreslagna 
värdegrunden som vi upplever som mer allmänpolitisk. Den är helt 
relevant i många sammanhang, men för det samarbete som nu ska 
ske är det mer närliggande med en värdegrund som utgår från 
behovet av att känna trygghet i närmiljön." 

2 Kommunstyrelsen uppdrar till ordföranden att skriva under doku-
mentet.  

___  
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Skrivelse till regering och riksdag om översyn av ordningslagen ÖVERSYN AV 
ORDNINGSLAGEN 

Ärendebeskrivning 
 
Under februari och mars har politiska överläggningar förevarit angående 
en hemställan om översyn av ordningslagen § 10. Ambitionen har varit 
att samtliga politiska partier skulle ställa sig bakom denna hemställan. 
Nu avser inte alla partier att underteckna den framtagna hemställan 
varför beslut måsta fattas av kommunstyrelsen 
 
Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen om hemställan om 

översyn av ordningslagen § 10. 
 
2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att skrivelsen undertecknas 

av de partier som så önskar. 
 
Förtydligande från ordföranden: Kommunstyrelsens beslut avser endast 
punkt 1. 

 

Yrkanden 
 
Lars Morberg (s): 
Närvarande socialdemokrater deltar inte i beslutet. 
 
Ankie Bosander (c), Björn Möllersten (fp), Thorbjörn Svensson (kd): 
Bifall till ordförandens förslag punkt 1. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen om hemställan om över-
syn av ordningslagen § 10. 
___  
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Justering av barn- och utbildningsnämndens nettobudget m m JUSTERING - BUDGET 
 
Ärendebeskrivning 
 
När kommunfullmäktige tagit beslut om barn- och utbildningsförvalt-
ningens budget för nästa år har fullmäktige också tagit ställning till en 
viss standard i skolor och förskolor. Ett prognostiserat överskott kan 
därför inte användas av barn- och utbildningsnämnden för att t ex 
genomföra en generell standardförbättring.  
 
När barn- och utbildningsförvaltningen nu bedömer att antalet 
elever/barn blir lägre än i budget föreslås kommunfullmäktige därför 
besluta att barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 2 037 
tkr.   
 
Den största förändringen är att intäkter för sålda platser vid Rönninge 
gymnasium bedöms bli 2 000 tkr högre än i budget. Dessutom behöver 
ytterligare justeringar göras både på kostnads- och intäktssidan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden vill inreda ett försöksklassrum på 
Rönninge skola där inredningen bidrar till effektiva metoder för goda 
resultat och som samtidigt skapar engagemang och aktsamhet om 
lokalerna. En sådan inredning beräknas kosta 30 tkr i investeringsmedel.
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Fullmäktige föreslås reducera barn- och utbildningsnämndens 

driftbudget med 2 037 tkr på grund av volymförändringar i verk-
samheterna. Det budgeterade resultatet för kommunen uppjusteras 
med motsvarande belopp.  

 
2.  Fullmäktige föreslås tillföra 30 tkr till barn- och utbildningsnämn-

dens investeringsbudget för att inreda ett försöksklassrum på Rön-
ninge skola. Tilläggsanslaget finansieras ur kommunens budge-
terade resultat. 

 ___  
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Kundvalsmodell inom förskola och skola FÖRSKOLA-SKOLA 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skollagen reglerar kommunens agerande när det gäller drift av en 
förskola respektive skola. Om någon annan än kommunen ska driva en 
förskola sker detta genom upphandling. Den som vill starta en fristående 
grundskola ansöker hos skolverket och kommunen får då tillfälle att 
yttra sig över ansökan.   
 
Om kommunen har en fri etableringsrätt och ett kundval, d v s 
föräldrarna väljer förskola och/eller skola krävs ingen upphandling. I det 
läget beviljar kommunen, efter prövning av ansökan från intressenten, 
tillstånd att bedriva förskoleverksamhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 
2006-02-14 om kundval vid intagningen till förskolan från höstterminen 
2006 och till skolan från höstterminen 2008.  
 
Orsaken är bl a att integrerade enheter med förskola/skola ska kunna 
bedrivas såväl i kommunal som alternativ regi.  
  
Ytterst är det kommunfullmäktige som fattar beslut om en modell med 
kundval ska införas i kommunen. 
  
Den sammanlagda merkostnaden för att gå över till kundvalsmodellen 
beräknas till 500-600 tkr per år. Eftersom endast höstterminen är aktuell 
i år räcker 300 tkr. 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Fullmäktige föreslås medge att barn- och utbildningsnämnden 

inför kundval i förskolan från höstterminen 2006 och i skolan från 
höstterminen 2008.   

 
2.  Fullmäktige föreslås bevilja barn- och utbildningsnämnden ett 

tilläggsanslag på 300 tkr för att finansiera en övergång till 
kundvalsmodell. Anslaget finansieras genom reducering av 
kommunens resultat. 
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Yrkanden 
 
Lars Morberg (s): 
Avslag på ordförandeförslaget. 
 
Ordföranden ställer under proposition: Bifall till ordförandens förslag 
mot Lars Morbergs yrkande om avslag. Sedan ordföranden funnit att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag begärs votering. 
 
Ordföranden läser upp följande voteringsproposition som godkänns av 
kommunstyrelsen: Den som biträder ordförandens förslag röstar ja; den 
som biträder Lars Morbergs yrkande röstar nej. Vinner nej har 
kommunstyrelsen beslutat enligt Lars Morbergs yrkande. 
 

 

Votering 
 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Uppgift om hur 
var och en har röstat framgår av den till protokollet bifogade 
voteringslistan. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Fullmäktige föreslås medge att barn- och utbildningsnämnden 

inför kundval i förskolan från höstterminen 2006 och i skolan från 
höstterminen 2008.   

 
2.  Fullmäktige föreslås bevilja barn- och utbildningsnämnden ett 

tilläggsanslag på 300 tkr för att finansiera en övergång till 
kundvalsmodell. Anslaget finansieras genom reducering av 
kommunens resultat. 

___  
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Avidentifiera jobbansökningar - en metod för mångfald AVIDENTIFIERA 
JOBBANSÖKNINGAR 

Ärendebeskrivning 
 
Salems kommun har tillsammans med statliga myndigheter och 
kommuner, totalt 156 remissinstanser, inbjudits att lämna remissyttrande 
angående avidentifiering av jobbansökningar. Regeringen beslutade i 
maj 2005 att en utredare, mot bakgrund av vikten av mångfald i 
arbetslivet, skulle analysera förutsättningarna för att använda en metod 
med att avidentifiera ansökningshandlingar vid rekrytering inom 
offentlig sektor.  
 
Utredningen föreslår en metod för hur offentliga arbetsgivare ska kunna 
använda avidentifierade jobbansökningar i samband med rekrytering. 
Rekryteraren ska inte kunna se den jobbsökandes ålder, kön eller 
etnicitet. Det är endast personens meriter som rangordnas efter hur väl 
de uppfyller den utannonserade kravprofilen. Först när urvalet till 
intervju är gjort får rekryteraren ta del av de vanliga ansöknings-
handlingarna. Utredaren menar att detta ska minska riskerna för 
omedveten diskriminering i detta första steg, i steg två går det däremot 
inte att hindra. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande:  
 "Kommunstyrelsen finner inte att fördelarna med att avidentifiera 

jobbansökningarna överväger nackdelarna. Kommunstyrelsen ser 
inte värdet av att arbeta med anonyma ansökningar. Det är viktigt 
att rekryteringsarbetet kan öka mångfalden i arbetslivet, men det 
bör ske genom andra metoder än den utredningen föreslår. 
Kommunikation, offentlig debatt, möten mellan människor samt 
inte minst en god validiering av meriter från utländska utbildningar 
är exempel på sådana metoder." 

  
2.  Kommunstyrelsen avstyrker förslaget om avidentifiering av 

ansökningshandlingar. 
___  
 

 

 
 
 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2006-04-03  17 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 31 
 
 
 

 

Kollektivavtal om Plusjobb i Salems kommun PLUSJOBB 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Plusjobb är en ny typ av anställningsstöd som införts fr o m den 1 
januari 2006 för anställningar inom stat, kommun, landsting, 
kommunalförbund och av dessa organisationer anlitade entreprenörer.  
 
Plusjobben skall innebära ett nettotillskott och en kvalitetshöjning i 
verksamheten och är, enligt budgetpropositionen 2005, ”ordinarie 
arbeten” varför ordinarie avtal och villkor skall gälla. Plusjobben skall 
även bidra till att utveckla anvisade personers kompetens och 
anställningsbarhet. 
 
Salems kommun kommer att få ca 20 platser för plusjobb och anvisning 
till dessa platser får göras under perioden 1 januari – 31 december 2006. 
Anvisningstiden är maximalt två år och kan då pågå t o m 2008 för dem 
som anvisas sent under 2006. 
 
De fackliga organisationerna ska godkänna var plusjobben ska inrättas 
och vilka arbetsuppgifter som ska utföras så att inga ordinarie 
befattningar ska ersättas med plusjobb. Det innebär att det inte får ske 
några undanträngningseffekter av ordinarie uppgifter.    
 
För att kunna inrätta plusjobb ska det finnas en skriftlig 
överenskommelse. Denna överenskommelse har de fackliga organi-
sationerna Kommunal och SKTF krävt i form av lokalt kollektivavtal.  
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till kollektivavtal avseende plus-
jobb i Salems kommun. 

 

 

Yrkanden 
 
Lars Morberg (s): 
Bifall till ordförandens förslag. 
 
Ankie Bosander (c): 
Bifall till ordförandens förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till kollektivavtal avseende plus-
jobb i Salems kommun. 
___  
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Svar på motion ”Fixartjänst för olycksfallsförebyggande bland äldre” 
och ”Fixare en ny yrkesgrupp på stark frammarsch” 

SVAR PÅ MOTION 

  
Ärendebeskrivning 
 
Thorbjörn Svensson (kd), Lars-Gunnar Geijer (kd) och Berith Grönqvist 
(s) har i motionerna ”Fixartjänst för olycksfallsförebyggande bland 
äldre” respektive ”Fixare en ny yrkesgrupp på stark frammarsch” 
föreslagit att Salems kommun inrättar ”fixartjänster” i syfte att bl a 
förebygga olyckor och möjliggöra för den äldre att bo kvar hemma. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 ”Kommunstyrelsen ser värdet av dessa tjänster, men anser att det 

är viktigt med en avgränsning gentemot uppgifter som kan utföras 
av privata näringsidkare. En beredning pågår som ska leda fram till 
hur ´fixartjänster´ ska utformas och finansieras.” 

 
2.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionerna 

besvarade. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 ”Kommunstyrelsen ser värdet av dessa tjänster, men anser att det 

är viktigt med en avgränsning gentemot uppgifter som kan utföras 
av privata näringsidkare. En beredning pågår som ska leda fram till 
hur ´fixartjänster´ ska utformas och finansieras.” 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionerna 

besvarade. 
___  
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Svar på motion ”Komplettering av kommunens upphandlingsregler” SVAR PÅ MOTION 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Morberg (s) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera kommunens upp-
handlingsregler så att det klart framgår att leverantörer till kommunen 
ska följa gällande svenska kollektivavtal. 
 
Torbjörn Borg, advokatgruppen i Eskilstuna HB, har i promemoria till 
Södertörns samtliga kommuner belyst särskilda kontraktsvillkor i 
offentlig upphandling bl a krav på kollektivavtal. Enligt Torbjörn Borg 
strider det mot gemenskapsrätten och LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) att ställa generella krav om kollektivavtal i kommunens 
upphandlingsregler. 
 
En motsvarande motion i Halmstads kommun ansågs i dom avkunnad 
2006-01-16 av länsrätten i Hallands län strida mot lagen om offentlig 
upphandling. Någon dom i högre instans är ännu inte avkunnad. 
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande:  
 ”Utredningen av Torbjörn Borg och domen i länsrätten i Halland 

visar att det inte är möjligt att ställa krav om kollektivavtal i 
kommunens upphandlingsregler. Ett sådant krav är också 
olämpligt att ställa då det utesluter mindre företag, som inte har 
kollektivavtal, från att delta i upphandling”.  

 
2.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

 

Yrkande 
 
Lars Morberg (s): 
Bifall till motionen. 
 
Ordföranden ställer under proposition: Bifall till ordförandens förslag 
mot Lars Morbergs yrkande om bifall till motionen.  
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande:  
 ” Utredningen av Torbjörn Borg och domen i länsrätten i Halland 

visar att det inte är möjligt att ställa krav om kollektivavtal i 
kommunens upphandlingsregler. Ett sådant krav är också 
olämpligt att ställa då det utesluter mindre företag, som inte har 
kollektivavtal, från att delta i upphandling”.  

 
2.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
___  
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Svar på motion ”Höj kvaliteten på verksamheten på fritids, minska stor-
leken på barngrupper och anställ mer personal! Återinför möjligheten till 
inskriven fritidsplats för alla som vill ha och behöver” 

SVAR PÅ MOTION 

 
Ärendebeskrivning 
 
Valentina Papastavrou (-) har i motion föreslagit att personal-
förstärkningar görs, barngrupperna minskas och inskriven fritidsplats 
återinförs.  
 
Skollagen reglerar kommunens åtagande vad gäller skolbarnsomsorg. 
Skolbarnsomsorg ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget 
behov och avser barn t o m tolv års ålder. Salems kommun erbjuder idag 
barn upp till tio år fritidshem och barn upp till tolv år öppen 
fritidshemsverksamhet på Huset och Rönninge skola. Barn i behov av 
särskilt stöd kan erbjudas plats på fritidshem eller familjefritidshem och 
behålla sin plats t o m tolv års ålder. Beroende på hur stor andel av bar-
nen i år 4-6 som kommer att vara inskrivna i fritidshemsverksamheten 
kan förslagen i motionen innebära en kostnadsökning på 3 500 tkr. 
  
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit kommun-
fullmäktige att avstyrka motionen. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
 ”Kommunen har inte de ekonomiska möjligheterna att utvidga 

fritidshemsverksamheten enligt motionärens förslag. Sådana 
omfattande förändringar av kommunens serviceutbud måste 
prövas i budgetsammanhang och ställas mot alla andra 
ekonomiska överväganden som verksamhetsanslag, investeringar 
och kommunalskattenivån”. 

 
2.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Deltar ej i beslut 
Närvarande socialdemokrater deltar ej i beslutet. 
___  
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Policy mot kränkande behandling i Salems kommuns barn- och ung-
domsverksamheter 

POLICY - KRÄNKANDE 
BEHANDLING 

  
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av det övergripande arbetet mot kränkande behandling 
har skolorna, fritidsgårdsverksamheten samt barn- och ungdoms-
projektet Ung i Salem utarbetat en policy mot kränkande behandling i 
Salems kommuns barn- och ungdomsverksamheter. 
 
Under våren 2005 gick förslaget ut på remiss till skola och fritid och 
diskuterades därefter i kommunledningsgruppen. Detta medförde att 
även socialförvaltningen önskade inbegripas i policyn. I augusti gick 
därför policyförslaget på remiss till barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. 
 
Det nu presenterade förslaget till policy inbegriper därmed synpunkter 
från alla tre nämnderna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till 
policy mot kränkande behandling i Salems kommuns barn- och ung-
domsverksamheter. 
___  
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Ansökan om sponsring för orienteringstävling-SM i Ultralångdistans 
2006 och ansökan om sponsring från Salems golfklubb för Telia Tour-
tävling samt revidering av sponsringspolicyn 

ANSÖKAN OM 
SPONSRING 

  
Ärendebeskrivning 
 
Tullinge SK har ansökt om sponsring i samband med att klubben den 2 
april anordnar en orienteringstävling, SM i Ultralångdistans. Spons-
ringen erbjuds i olika ”sponsringspaket” och i ett spann mellan 5 tkr och 
10 tkr beroende på vilken typ av sponsring som väljs.  
 
Salems golfklubb har ansökt om sponsring i samband med att klubben i 
juli anordnar en golftävling. Klubben erbjuder olika typer av 
”sponsorpaket” i ett spann från 16 tkr och uppåt. 
 
Kommunfullmäktige föreslås revidera sina beslut 1990/§115 och  
2000/§55 så att sponsring kan ske till föreningar som anordnar SM-
tävlingar i Salems kommun. 
 
Enligt uppgift från Tullinge SKs kontaktperson är tävlingen i april 
uppskjuten, men ska anordnas under hösten.  
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera sina 

beslut 1990/§115 och 2000/§55 så att sponsring kan ske till 
föreningar som anordnar SM-tävlingar i Salems kommun. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sponsra 

Tullinge SK med 10 tkr.  
 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sponsra Salems 

golfklubb med 10 tkr. 
 
4.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige finansiera 

sponsringen genom att ianspråkta 20 tkr av medel ur kommun-
fullmäktiges anslag till förfogande. 
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Yrkande 
 
Ankie Bosander (c): 
Ordet ”även” i skrivs in i punkt 1 mellan ordning ”sponsring” och ”kan”. 
 
Lars Morberg (c): 
Bifall till Ankie Bosanders (c) yrkande. 
 
Ordföranden reviderar sitt förslag i enlighet med Ankie Bosanders 
yrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens reviderade för-
slag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera sina 

beslut 1990/§115 och 2000/§55 så att sponsring även kan ske till 
föreningar som anordnar SM-tävlingar i Salems kommun. 

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sponsra 

Tullinge SK med 10 tkr.  
 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sponsra Salems 

golfklubb med 10 tkr. 
 
4.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige finansiera 

sponsringen genom att ianspråkta 20 tkr av medel ur kommun-
fullmäktiges anslag till förfogande. 

___ 
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Redovisning av ej besvarade motioner REDOVISNING 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens stab har fått i uppdrag att redovisa de motioner som 
inte är färdigberedda. Kommunstyrelsens stab har tagit fram en redo-
visning daterad 2006-03-01. Flera av motionerna är klara för beredning 
till fullmäktige. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar stabens redovisning över obesvarade 
motioner till fullmäktige och föreslår fullmäktige godkänna kommun-
styrelsens stabs redovisning. 
___  
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Timtaxa för livsmedelskontroll samt revidering av befintlig taxa TIMTAXA - LIVS-
MEDELSKONTROLL 

Ärendebeskrivning 
 
Timtaxa för livsmedelskontroll samt revidering av befintlig taxa inom 
miljöbalkens område. 
 
Från och med den 1 januari 2006 omfattas Sverige av en ny 
livsmedelslagstiftning. Den nya lagstiftningen består av fem EG-
förordningar om hygien och kontroll mm som gäller direkt i Sverige. 
Den svenska inhemska livsmedelslagstiftningen skall fungera som ett 
komplement till EG-reglerna och därmed har vissa anpassningar gjorts i 
syfte att harmonisera livsmedelslagstiftningen till EG-förordningarna. 
Till följd av detta har ett tjugotal föreskrifter upphört att gälla och hittills 
har fyra nya tillkommit. En av de nya föreskrifterna handlar om avgifter 
för livsmedelskontroll, LIVSFS 2005:23. Där anges bl a avgifter för 
årliga kontrollavgifter, avgifter för godkännande av livsmedelsanlägg-
ningar mm. Dessa avgifter är fastställda av livsmedelsverket och 
storleken bestäms med ledning av verksamhetens art, sammanlagd 
omsättning eller det totala antalet årsarbetskrafter. En nyhet i dessa 
sammanhang är att livsmedelsanläggningar antingen ska godkännas eller 
– om det är en enklare livsmedelshantering – registreras. Av LIVSFS 
2005:23, 2 kap, 4 §, framgår följande: ”Den som hos kontroll-
myndigheten anmäler en anläggning för registrering ska betala en avgift 
motsvarande kostnaden för en timmes arbete enligt den av 
kontrollmyndigheten fastställda timtaxan.” 
 
Någon fastställd timtaxa för livsmedelskontroll finns inte för 
närvarande. Därför föreslås att en timtaxa för livsmedelskontroll 
fastställs med samma belopp som nu gällande timtaxa för tillsyn enligt 
miljöbalken och djurskyddslagstiftningen, d v s 800 kr/tim.  
 
Bygg- och miljöenheten saknar en punkt i gällande taxa inom 
miljöbalkens område under rubriken ”Kemiska produkter och 
biotekniska organismer”, och behöver ett tillägg av punkt 4 för att kunna 
debitera handläggning för ärenden om lagring av brandfarlig vara. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa timtaxan 

för livsmedelskontroll till 800 kr/tim att gälla fr o m den 1 maj 
2006.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att till befintlig 

taxa för miljöbalkens område lägga till 4 under rubriken ”Kemiska 
produkter och biotekniska organismer” 

 
 Handläggning av kontrolluppgifter för lagring av brandfarlig vara i 

öppen cistern, större än 1 m3 och mindre än 10 m3, 800 kr/tim. 
___  
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 


