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 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Ks § 88 
 
 
 

 

Anmälningsärenden ANMÄLNINGSÄRENDE 
 
Följande skrivelser har inkommit: 
Försvarsmakten, 2006-05-26, ”Försvarsmaktens plan för stöd till 
samhället” 

 

 
Våra gårdar, 2006-05-23, ”Demokrati kräver mötesplatser” 

 

 
Protokoll från SRV återvinning AB:s bolagsstämma 2006-05-29 

 

 
Protokoll från AB Vårljus årsstämma 2006-05-03 

 

 
Minnesanteckningar från Handikappsrådet 2006-05-30 

 

 
Protokoll från SYVAB:s bolagsstämma 2006-06-09 

 

 
Länsstyrelsen, 2006-07-26 ”Rapport från inventering av förorenade 
områden i Stockholms län: textilindustrier och garverier” 
 

 

Sveriges kommuner och landsting, 2006-07-13 ”Vad kostar 
verksamheten i din kommun? Bokslut 2005” 
 

 

Integrationsverket, 2006-08-21 ”Den aktive deltagaren”  
 
Länsstyrelsen, 2006-07-14 ”Tillstånd till allmän kameraövervakning” 

 

 
SL, Årsberättelse 2005 

 

 
Boverket informerar ”fortsatt satsning på radoninformation” 
 

 

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting 
 

 

2006:29 Organisation av kommunalteknisk verksamhet 
 

 

2006:30 Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda 
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Forts Ks § 88 
 
 
 

 

2006:31 Avstyrkan av Banverkets förslag till avgiftssättning 
anslutningsväxlar 

 

 
2006:32 

 
Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och 
landsting 
 

 

2006:34 Justering av normalavtalet med STIM 
 

 

2006:35 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt 
sanktionsavgift 
 

 

2006:36 Utbildningsvikariat 
 

 

2006:38 Ändringar i föräldrabalken fr o m den 1 juli (SFS 2006:557) 
och från 1 oktober i trafikskadelagen (SFS 2006:560) 
 

 

2006:39 Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig 
assistent 
 

 

2006:40 Nya regler i sekretesslagen m m 
 

 

2006:41 Ändringar i lagen om anställningsskydd vilka träder i kraft 
den 1 juli 2006 resp 1 juli 2007 

 

 
2006:42 

 
Ändringar i föräldraledighetslagen fr den 1 juli 2006 

 

 
2006:43 

 
AD 2006/72 Huruvida vägande skäl enligt AB förelegat för 
stadigvarande förflyttning av arbetstagare mot dennes vilja 
 

 

2006:44 
 

Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95  

2006:45 Ändrad beräkning av sjukpenninggrundande inkomst 
 

 

2006:46 AD 2006/11 ang fråga om Kommun haft saklig grund att saga 
upp ett vårdbiträde p g a sjukdom 
 

 

2006:47 AD 2006/29 ang preskription i samband med påstått brott mot 
MBL och lokalt samverksansavtal 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2006-09-11  4 
 

 Sign Beslutsexpediering 
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2006:48 Barn som bevittnat våld 
 

 

2006:49 Kommunal personal 2005 
 

 

2006:50 LSS-utjämning 2007 - prognos 
 

 

2006:51 Timbelopp för LASS år 2007 
 

 

2006:53 Avtal om nyttjande av UR-pogram år 2006 
 

 

2006:54 Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för 
placerade barn under 18 år 
 

 

2006:55 Förändringar av bestämmelser om unga lagöverträdare 
 

 

2006:57 Särskild lärarutbildning - lärare för undervisning i 
yrkesämnen - under åren 2005-2008 
 

 

2006:58 
 
___  
 

Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder - 
ansvarsfördelning mellan kommun och landsting 
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Ks § 89 
 
 
 

 

Anmälan av delegationsbeslut  
 
Personalärenden 
 
Kerstin Swärdhammar 
Hemtjänsten 
Nr 35-68/2006  
 

 

Elisabeth Szorath 
Säbyhemmet 
Nr 530-639 
Timanställn 

 
 

 
Karin Broström 
Rönninge skola 
Nr 281-435/2006  
Visstidsanställn barnskötare, lärare 
 

 

Johan von Gerber 
Rönninge gymnasium 
Nr 40-66/2006  
Visstidsanställn, timanställn 
 

 

Mette Holmen 
Säby förskoleområde 
Nr 24-29/2006  
Vikarier 
 

 

Susan Troberg 
Arbetsmarknadsenheten 
Nr 33-42/2006  
Plussjobb, visstidsanställn 

 

 
Kerstin Petzelius 
Nytorpsskolan 
Nr 1-37/2006  
Vik fritidsledare, lärare, barnskötare 
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Forts Ks §  89 
 
 
 

 

Lena Helstad 
Söderby Park 
Nr 1-5/2006  
Skogsängs förskoleområde 
Nr 37-46/2006  
 

 

Marita Broby 
Salems bibliotek 
Nr 44, 52 
Visstidsanställn 
 

 

Rolf Johanson 
Kultur- och fritidsenheten 
Nr 43,49, 56/2006  
Visstidsanställn 

 

 
Mattias Hillbom 
Fritidsgården Huset 
Nr 45-55/2006  
Visstidsanställn 

 

 
Eva Sandgren 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Nr 3/2006  
Förlängd anställn facklig representant 

 

 
Kerstin Fridén 
Personalkontoret 
Nr 19-23/2006  
Visstidsanställn, lönesättning 
 

 

 
Margaretha Fagerberg 
Säbytorps rektorsområde 
Nr 10-19/2006  
Anställn lärare, skolsekr, 
Beteendeanalytiker, specialpedagog 
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Forts Ks § 89 
 
 
 

 

Förköpsärenden 
Nr 8-13/2006  
Engelsberg 32, Rönninge 1:564, Uttringe 1:1031, 
Bintebo 4, Olsberg 7, 
Fastigheterna Årstiden 1, Berget 1-2, Storskogen 5, Fredriksberg 2, 
Mosshagen 1 

 

 
Överenskommelser 
Börje Larsson 
MSB/Pex 
Nr 14-23/2006  
Ledningsrätt, fastighetsregl 
 

 

Parkeringstillstånd 
Leif Horn 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nr 787-810/2006  
Överklagade beslut 
Nr 766/2006  
___  
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Delårsbokslut per 2006-07-31 DELÅRSBOKSLUT 
 
Ärendebeskrivning 
 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) 9 kap. 1 § anges krav på att 
kommunerna minst en gång under räkenskapsåret skall upprätta en 
särskild redovisning - delårsrapport - för verksamheten. Rapporten skall 
omfatta en period av minst sex och högst åtta månader av 
räkenskapsåret. 
 
Delårsrapporten är ett viktigt instrument för styrning och uppföljning. 
Den skall ge en översiktlig redogörelse för utveckling av kommunens 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Den 
skall också ge upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för 
bedömningen av kommunens resultat och ställning. 
 
Nytt för i år är att kommunallagen kräver att kommunen även i 
delårsrapporten följer upp verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. 
 
Resultatet för räkenskapsåret förväntas bli 11,9 mkr d.v.s. 1,5 mkr lägre 
än budget och 1,8 mkr lägre än föregående år. 
 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har på kommunstyrelsens 
tekniska utskotts uppdrag tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra 
förvaltningens förväntade årsresultat. 
Åtgärdsplanen beräknas förbättra årsresultatet med 0,6 mkr.  
 
Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
upprättade delårsrapporten. 
 

 

Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m): 
Kommunstyrelsen påpekar vikten av att rehabiliteringsmålet kan uppfyl-
las inom verksamhetsåret. 
 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2006-09-11  9 
 

 Sign Beslutsexpediering 
  
 

 
 
Forts Ks § 90 
 
 
 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget, samt 
med tilläggsyrkande från Lennart Kalderén. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 

upprättade delårsrapporten. 
 
2 Kommunstyrelsen påpekar vikten av att rehabiliteringsmålet kan 

uppfyllas inom verksamhetsåret. 
___  
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Begäran om tilläggsanslag för självrisken avseende vattenskadan vid 
Rönninge gymnasium 

BEGÄRAN OM 
TILLÄGGSANSLAG 

  
Ärendebeskrivning 
 
Hösten 2005 drabbades Rönninge gymnasium av en vattenskada.  
Rönninge gymnasium har reparerats och förbättrats för 3,9 miljoner 
kronor.  
 
Av de ca 3,9 miljoner kronor beräknas 2,4 miljoner kronor erhållas i 
skadeersättning från Trygg Hansa. Återstående 1 489 tkr + 142 tkr för 
innerdörrarna måste kommunen finansiera, totalt 1 631 tkr. 
Finansieringen sker genom MSBs medel för planerat underhåll av 
Rönninge gymnasium motsvarande 400 tkr samt genom ett 
tilläggsanslag på 840 tkr som kommunfullmäktige beslutade om i juni 
2006.  
 
Det som saknar finansiering är självrisken på 394 tkr. 
Kommunstyrelsens stab föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om ytterligare ett tilläggsanslag till MSB 
avseende självrisken. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Miljö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag på 394 tkr avseende 
självrisken vid vattenskadan på Rönninge gymnasium. Tilläggsanslaget 
finansieras ur kommunens budgeterade resultat 2006. 
___ 
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Anhållan om omdisponering av medel i investeringsbudgeten för inköp 
av möbler till barn- och utbildningskontoret 

OMDISPONERING AV 
MEDEL 

  
Ärendebeskrivning 
 
På barn- och utbildningskontoret arbetar för närvarande 8 heltids-
anställda och två deltidsanställda. Från höstterminen tillkommer 
ytterligare två heltidsanställda samt en deltidsanställd. Sammantaget 
förfogar kontoret över 9 arbetsrum samt ett pausrum/samtalsrum. 
Rumsfrågan kan lösas genom omdisponering av utnyttjandet av 
lokalerna där ett rum inreds för fyra arbetsplatser. I rummet kan fem 
personer med deltidsanställning efter schemaläggning arbeta.  
 
Omdisponeringen kräver nya kontorsmöbler samt tillkommande 
datorutrustning till en sammantagen kostnad om cirka 100 tkr. Några 
investeringsmedel för detta finns dock inte budgeterade för 2006. 
 
I budget för 2006 finns dock 200 tkr avsatt för utbyte av bänkar i aulan 
för att tillgodose behovet av skrivsal. Graderingen av salen omöjliggör 
dock att tillgodose gymnasiets behov av skrivsal enbart genom utbyte av 
bänkar. Barn- och ytbildningskontoret föreslår därför att 100 tkr av 
dessa medel ombudgeteras för att finansiera inköp av kontorsmöbler och 
datorutrustning till barn- och utbildningskontoret. 
 
Ordförandens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Barn- och 
utbildningsnämndens anhållan om att få omdisponera 100 tkr ur 
investeringsbudgeten för inköp av kontorsmöbler och datorer till barn- 
och utbildningskontoret.   
 

 

Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m) 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att se över lokalsitua-
tionen för barn- och utbildningskontoret. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med med ordförandeförslaget samt 
med tilläggsyrkande från Lennart Kalderén. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Barn- 

och utbildningsnämndens anhållan om att få omdisponera 100 tkr 
ur investeringsbudgeten för inköp av kontorsmöbler och datorer 
till barn- och utbildningskontoret.   

 
2 Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att se över lokal-

situationen för barn- och utbildningskontoret. 
___  
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Övergångsställe vid Salems centrum samt trafiksituationen vid 
Skyttorpsskolan 

ÖVERGÅNGSSTÄLLE 
SALEMS CENTRUM 

  
Ärendebeskrivning 
 
I miljö- och samhällsbyggnadskontorets investeringsbudget finns 200 tkr 
till att förbättra trafikmiljön vid Skyttorpsskolan och 350 tkr till 
ombyggnad av övergångsstället i Salems centrum. För att kunna 
förbättra trafikmiljön och säkerställa mattransporter till Skyttorpsskolan 
enligt MSBs förslag föreslås att 350 tkr omdisponeras från 
ombyggnaden av övergångsstället i Salems centrum till förbättrad 
trafikmiljö vid Skyttorpskolan.  
 
Ombyggnad av övergångsstället i Salems centrum får prövas i 
budgetarbetet för 2007. 
 
TU har godkänt Miljö- och samhällsbyggnadskontorets förslag till för att 
förbättra trafikmiljön vid Skyttorpsskolan samt att investeringsmedel 
omdisponeras från övergångsställe till Skyttorpsskolan. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Kommunstyrelsen godkänner att 550 tkr avsätts till att förbättra 

trafikmiljön vid Skyttorpsskolan.  
 
2 Kommunstyrelsen godkänner att omdisponering av årets investe-

ringsmedel avsatta till övergångsställe får göras. 
___ 
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Tilläggsanslag avseende projektering avHUS 01, Söderby Park TILLÄGGSANSLAG 
 
Ärendebeskrivning 
 
I en inventering av lokalbehov för kommunförvaltningen, gjord av 
kommundirektören, framgår ett ökat behov av lokaler för socialförvalt-
ningens AME-verksamhet. 
 
I samband med NCCs exploatering av Söderby Park har kommunen 
möjlighet att överta en byggnad i området. Denna byggnad har visat sig 
vara lämplig för socialförvaltningens behov. 
 
I syfte att anpassa Hus 01 för socialförvaltningens behov föreslås att 
MSB ges i uppdrag att genomföra projektering av Hus 01. I budget 2006 
finns inga medel för detta utökade lokalbehov och ombyggnation 
avsatta.   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås att i samråd 
genomföra projektering, i syfte att anpassa Hus 01 för social-
förvaltningens utökade lokalbehov, samt i budget för 2007 ta upp medel 
för genomförande av projektet. För att kunna genomföra projekteringen 
behöver miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag på 
2,7 mnkr för år 2006. Beloppet är baserat på 10 % av en uppskattad 
produktionskostnad. 
 
TU har bifallit miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
tilläggsanslag om 2,7 mnkr avseende projektering av Hus 01. 
 
För att kunna följa arbetet med projekteringen av Hus 01 föreslås att 
tilläggsanslaget om 2,7 mnkr disponeras av tekniska utskottet som 
löpande beslutar om medelstilldelning till miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen (MSB) beviljas ett tilläggsanslag om 2,7 mnkr 
avseende projektering av Hus 01. Tekniska utskottet (TU) beslutar 
fortlöpande om medelstilldelningen till MSB.  
Tilläggsanslaget finansieras ur kommunens budgeterade resultat. 
___ 
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Överföring av medel till ”Helare och renare Salem” ÖVERFÖRING AV 
MEDEL 

Ärendebeskrivning 
 
När kommunfullmäktige antog kommunens budget för 2006 reserve-
rades 250 tkr  på kommunstyrelsens ”medel till förfogande” för ung-
domsprojektet  ”Helare och renare Salem”.  
 
Under sommaren har 35 ungdomar arbetat inom projektet med 
handledning från parkenheten. Ungdomar har arbetat max 90 timmar 
och timpenningen har varierat mellan 42 kronor för dem som gått ut 
grundskolan till 46 kronor för dem som går i gymnasieskolan.  
 
I år har totalt 242 ungdomar sökt sommararbete i kommunens regi. 
Utöver de vanliga ferieplatserna (ca 56 ungdomar) har ytterligare 35 
ungdomar arbetat i projektet ”Helare och renare Salem”. Det innebär att 
38 procent av de ungdomar som anmält intresse har fått ett feriearbete. 
 
Projektet slutfördes i mitten av augusti. Under sommaren har det visat 
sig att arbetsmarknadsenheten erhållit ett större statsbidrag för de 
feriearbetande ungdomarna än budgeterat. Det innebär att kommunens 
kostnader för projektet endast uppgår till 225 tkr och kommunstyrelsens 
stab föreslår därför att motsvarande belopp överförs från 
kommunstyrelsens medel till förfogande till stabens projekt 9439, ”Ett 
helare och renare Salem”.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 225 tkr kronor till projektet ”Helare 
och renare Salem”, kommunstyrelsens stab, projekt 9430. Projektet 
finansieras med kommunstyrelsens ”medel till förfogande” där medel 
finns avsatta för detta ändamål. 
___  
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Löneförhandlingar LÖNEFÖRHANDLING 
 
Ärendebeskrivning 
 
 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor teck-
nades med alla organisationen 2005. Avtalet gäller from den 1 april 
2005 och tom 30 juni, 2007 för alla förutom för Vårdförbundet och 
Akademikeralliansen som har avtal som gäller tillsvidare. 
 
Löneöversyn skall ske årligen den 1 april under avtalsperioden. 
Traditionell förhandling har skett med Kommunal och Lärarnas 
Riksförbund, LR. För övriga organisationer har dialogmodellen 
tillämpats. Kommunstyrelsen har godkänt ny lön för alla förutom för LR 
då den traditionella förhandlingen inte var avslutad. LR valde senare att 
frånträda förhandlingen och då gäller ett ensidigt arbetsgivarbeslut. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner ny lön för medlemmarna i Lärarnas 
Riksförbund, LR. Den nya lönen skall gälla from 1 april 2006. 
___  
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Hantering av pensionsåtagandet i Salems kommun PENSIONSÅTAGANDET
 
Ärendebeskrivning 
 
Under år 2005 har Söderberg & Partners genomfört ett uppdrag som 
omfattat följande: 
 
· Skuldanalys 
 Genomgång av skuldstruktur, kassaflödesanalys samt risker 

förknippade med pensionsskulden. 
· Genomgång av aktuell strategi och mål 
 Vilka förutsättningar har vi att möta pensionsåtagandet? 

Genomgång av balansräkningen och utvärdering av strategi och 
placeringspolicy. 

· Genomgång av handlingsalternativ 
 Genomgång av tryggandeformer. Vilken faktisk kostnad, 

avkastning och risk innebär de olika alternativen skuldföring, 
försäkring och fondering? Förslag på alternativa avsättnings- och 
allokeringsstrategier har tagits fram. 

· Simulering/scenarioanalys 
 Simulering av de olika handlingsalternativen i relation till vår 

skuld, strategi och mål på olika horisonter. 
· Anpassning av föreskrifter 
 
Ekonomikontoret föreslår att de ”Föreskrifter för förvaltning av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser”, daterade 2006-01-26, som Söderberg 
& Partners tagit fram godkänns och ersätter ”Föreskrifter för förvaltning 
av medel avsatta för pensionsförpliktelser”, daterade 2000-09-14. 
 
Söderberg & Partners har också tagit fram förslag på avsättnings- och 
allokeringsstrategi vilken ekonomikontoret vill genomföra. Vidare 
föreslås att befintlig kommunal pensionsfond i Nordea omplaceras i 
enlighet med de uppdaterade föreskrifterna. 
 
För att genomföra detta behöver ekonomikontoret knyta avtal med 
extern förvaltare/investeringsrådgivare. 
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Ordförandens förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

reviderade  ”Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser”.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

omplacering av befintlig kommunal pensionsfond i Nordea. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomikontoret att avtala med 

extern förvaltare/investeringsrådgivare angående avsättnings- och 
allokeringsstrategi samt omplacering av befintlig kommunal 
pensionsfond.  

 

 

Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m): 
 
Rapportering, uppföljning avseende personportföljens förvaltning ska 
ske under mars, delårsrapport, budget och helår. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget, samt 
med tilläggsyrkande från Lennart Kalderén. 

 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

reviderade  ”Föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser”.  

 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

omplacering av befintlig kommunal pensionsfond i Nordea. 
 
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomikontoret att avtala med 

extern förvaltare/investeringsrådgivare angående avsättnings- och 
allokeringsstrategi samt omplacering av befintlig kommunal 
pensionsfond.  

 
4. Rapportering, uppföljning avseende personportföljens förvaltning 

ska ske under mars, delårsrapport, budget och helår. 
___ 
 

 

 
 



SALEMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr Sid 
Kommunstyrelsen 2006-09-11  19 
 

 Sign Beslutsexpediering 
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Förslag till gemensamt intagningskansli för gymnasieskolorna i Stock-
holms län 

GEMENSAMT INTAG- 
NINGSKANSLI 

  
Ärendebeskrivning 
 
KSLs styrelse rekommenderar länets kommuner att ansluta sig till ett 
gemensamt intagningskansli med KSL som huvudman. Kommunerna i 
Stockholms län har ombetts att komma in med sitt ställningstagande 
senast den 22 september 2006. 
 
I utredningen hävdas att man kan göra en ekonomisk besparing genom 
en sammanslagning. Förvaltningen ifrågasätter denna beräkning, bl. a 
den beräknade licenskostnaden. Förvaltningen förutsätter dock att KSL 
garanterar att ingen kostnadsökning sker. Vid en övergång finns risk för 
en övertalighetskostnad för befintlig personal vid det idag gemensamma 
intagningskansliet. 
 
Kostnaderna för det gemensamma kansliet ska enligt modellen fördelas 
på kommunerna efter antal mantalsskrivna elever. Det innebär att 
kommunerna sedan måste reducera ersättningen till fristående skolor 
och andra kommuner med motsvarande kostnad.  
En grundläggande förutsättning är att möjligheterna för personalen på 
skolorna och på utbildningsförvaltningarna i alla kommuner får en 
utökad möjlighet att själva se och hämta information från databasen 
genom en fortsatt utveckling av nuvarande eller annat verktyg. Idag är 
möjligheterna inte tillräckliga för att klara ut det behov som vi har och 
som nuvarande intagningskansli servar oss med. Förvaltningen utgår 
från att KSL ansvarar för att denna utveckling har skett innan ett 
gemensamt kansli införs. 
 
Erfarenheterna från ett gemensamt kansli är goda, varför förvaltningen 
därför kan ställa sig positiva till tanken på gemensamt intagningskansli 
för Stockholms län. 
 
Barn- och utbildningsnämnden behandlar ärendet om gemensamt 
intagningskansli vid sitt sammanträde 2006-09-05. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget att KSL blir huvudman för 

ett gemensamt intagningskansli för samtliga kommuner i 
Stockholms län. 

 
2. Kommunstyrelsen tillstyrker att Intagningskansliet bildar en egen 

enhet inom KSL med egen finansiering.   
___  
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Gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län GEMENSAMT FÖRSÄK- 
RINGSBOLAG 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har i samarbete med 
Stockholms stads försäkringsbolag S:t Erik Försäkrings AB utrett olika 
alternativ för en försäkringslösning för kommunerna i Stockholms län. 
Utredningens slutsats är att det lämpligaste alternativet är att 
kommunerna tillsammans bildar ett försäkringsbolag.  
 
KSLs styrelse beslutade den 15 juni 2006 att rekommendera länets 
kommuner utom Stockholm att ingå i det föreslagna bolaget. 
 
Under senare år har kommunerna haft en begränsad marknad att tillgå 
för att bli försäkrade. Det har endast varit ett par försäkringsbolag som 
lämnat offerter vid upphandling av egendomsförsäkringar. Detta har 
inneburit en bristande konkurrens som kan förutsättas påverka 
försäkringskostnader och -villkor negativt. För Salems del har detta 
dock ej upplevts som ett stort problem. Konkurrensen är visserligen 
fortfarande begränsad men har förbättrats under de allra senaste åren. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avböjer KSLs 

rekommendation att Salems Kommun ingår i det föreslagna 
bolaget. 

2. Kommunfullmäklige bemyndigar kommunstyrelsen att till KSLs 
styrelse rekommendera alternativet Samordnad försäkrings-
upphandling. 

___  
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Svar på motion ”Krav vid upphandling av mobiltelefoner” SVAR PÅ MOTION 
 

Ärendebeskrivning 
 
Randal Piersons har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunen i fortsättningen enbart ska köpa mobiltelefoner 
som uppfyller de krav som TCO formulerat, samt att kommunen aktivt 
ska verka för att Sveriges kommuner och landsting tar initiativ som 
underlättar för kommuner och landsting att köpa sådana telefoner. 
 
De krav som TCO formulerat är uppdelat på tre delar: emissioner 
(strålning), ergonomi och ekologi. 
Statens strålningsinstitut, SSI, har också tagit fram gränser för strålning. 
Det högsta tillåtna värdet i Sverige och Europa är 2 W/kg. Detta värde 
skiljer sig från det av TCO rekommenderade värdet på 0,8 W/kg. 
 
Enligt uppgift från jurist på Sveriges kommuner och landsting är det 
möjligt att ställa de krav som TCO formulerat men att det är svårigheter 
för kommunen att själv kontrollera om de krav som ställs är uppfyllda. 
Det finns enligt juristen två möjligheter att förfara vid en upphandling, 
dels att ställa skall-krav på att telefonen ska uppfylla de krav som TCO 
formulerat dels att i utvärderingen ge poäng för de telefoner som 
uppfyller TCOs krav. 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
  
1. Kommunstyrelsen avger följande utlåtande: 
  
" Det är möjligt att ställa krav enligt TCOs rekommendationer vid 

upphandling. Trots detta ser inte kommunstyrelsen någon 
anledning att ställa detta krav dels beroende på svårigheterna att 
kontrollera kravet dels därför att de tillvägagångssätt som idag 
används är ett smidigare sätt som också gör det möjligt att välja 
telefon enligt TCOs rekommendationer. 

 Den snabba utvecklingen inom området mobiltelefoner kan inne-
bära en onödig låsning för kommunen att följa en viss 
rekommendation.” 
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2.  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad. 

___  
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Principiellt ställningstagande om fotbollsplaner, planuppdrag m m i 
Salems kommun 

PRINCIPIELLT 
STÄLLNINGSTAGANDE

  
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av den kritik och motstånd som växte fram kring 
program till detaljplan för del av Salem 5:3, bollplan vid Prästbodaängen 
och önskemål om kartläggning av alternativa platser har kom-
munstyrelsens stab tillsammans med miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen tagit fram 7 alternativa lägen för en fotbollsplan i 
kommundelen Salem.  
Kartläggningen har utförts av miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen.  
 

 

Ordförandens förslag till beslut 
  
1. Kommunstyrelsen uttalar att ett planuppdrag bör ges om enkel 

träningsplan för 11-mannalag på Prästbodaängens bortre del, utan 
belysning.  

 
2 Kommunstyrelsen uttalar att konstgräs bör läggas på Berga 

bollplan, belysningen bör förbättras. Detta kan ske utan 
detaljplaneändring. RSF bör få tillfälle att anlägga läktare och 
klubbstuga, förutsatt att bygglov kan erhållas. Medfinansiering 
från RSF bör undersökas.   

 
3 Förutsättningarna för att anlägga en fotbollsplan/idrottsplats på 

Lövhagen eller i Garnudden utreds närmare. Dessa ses inte som ett 
alternativ till punkterna 1 och 2 ovan, men ska utredas för en 
framtida etablering. Kontakt ska tas med Stockholms stad för att 
undersöka möjligheterna att förvärva Lövhagen.  

 
Yrkanden 
 
Lars Morberg: 
Avslag på punkt 1, samt bifall till punkt 2 och 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla punkterna 2 och 3. 
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Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer under proposition: Bifall till ordförandens förslag 
mot Lars Morbergs avslagsyrkande av beslutspunkt 1. Sedan ordfö-
randen 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 kom-
munstyrelsen beslutat enligt Lars Morbergs yrkande. 
 

 

Votering 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Kom-
munstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag Uppgift om hur var 
och en har röstat framgår av den till protokollet bifogade voteringslistan.
 
Kommunstyrelsens beslut  
  
1.  Kommunstyrelsen uttalar att ett planuppdrag bör ges om enkel 

träningsplan för 11-mannalag på Prästbodaängens bortre del, utan 
belysning.  

 
2 Kommunstyrelsen uttalar att konstgräs bör läggas på Berga boll-

plan, belysningen bör förbättras. Detta kan ske utan 
detaljplaneändring. RSF bör få tillfälle att anlägga läktare och 
klubbstuga, förutsatt att bygglov kan erhållas. Medfinansiering 
från RSF bör undersökas.   

 
3 Förutsättningarna för att anlägga en fotbollsplan/idrottsplats på 

Lövhagen eller i Garnudden utreds närmare. Dessa ses inte som ett 
alternativ till punkterna 1 och 2 ovan, men ska utredas för en 
framtida etablering. Kontakt ska tas med Stockholms stad för att 
undersöka möjligheterna att förvärva Lövhagen. 

___ 
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Program för detaljplan för del av Salem 5:3, bollplan vid 
Prästbodaängen, plan nr 82-65, dnr 2005/381 

PROGRAM FÖR 
DETALJPLAN 

  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2005-09-12, § 93 att godkänna upprättat 
program till detaljplan för del av Salem 5:3, bollplan vid Prästbodavägen 
i kommundelen Salem för utskick på samråd och remiss enligt PBL 
5:20. 
 
Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt åt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheterna att förskjuta 
planområdets södra gräns något längre söderut, samt att undersöka 
möjligheterna till alternativ placering av omklädningsbyggnaden i 
anslutning till en ev. parkeringsplats i östra läget. 
 
Programhandlingarna har varit utskickade på remiss och samråd under 
tiden 2005-10-04 – 11-11 till berörda fastighetsägare enligt en förenklad 
fastighetsförteckning och till ett 30-tal remissinstanser. 
 
Trafiklösningen föreslås bli ändrad så att tillfart och angöring sker via 
Söderby Gårds väg. Parkering får också placeras på denna del av 
marken. Någon plats för omklädningsbyggnad föreslås inte. Belysning 
på stolpar ska inte tillkomma. Något stängsel ska heller inte tillkomma 
mer än vid behov mot Söderby Gårds väg. 
 
Två utredningar har gjorts för att utreda alternativa placeringar av en 
fullstor fotbollsplan. I den första utredningen studerades sex andra 
platser, Lövhagen, Bondestigen/cirkusplatsen, Fågelsången, Säby 
bollplan, området söder om kv Mosshagen och vid Myrstigen.  Den 
andra utredningen innehöll två platser till, som ligger i Rönninge, vid 
Garnuddsvägen/Bintebovägen respektive Bergaplanen vid Rönninge 
gymnasium. Det finns för- och nackdelar med alla dessa alternativa 
platser. 
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Ordförandens förslag till beslut 
  
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det av plan- och 

exploateringsenheten i september 2005 upprättat program till 
detaljplan för del av Salem 5:3, bollplan vid Prästbodavägen med 
de justeringar som föreslås efter samrådet. 

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Bygg- och Miljönämnden att 

upprätta detaljplan för området så att en fullstor bollplan kan 
anläggas och samtidigt behålla mark för olika uteaktiviteter vid 
Prästbodavägen. Infart och parkering och omklädningsrum 
placeras vid Söderby Gårds väg. 

 
Yrkanden 
 
Lennart Kalderén (m): 
Sista meningen i beslutspunkt 2 korrigeras och ska lyda: Infart och 
parkering placeras vid Söderby Gård väg. 
 
Lars Morberg (s): 
Närvarande socialdemokraterna deltar ej i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförande korrigerade 
ordförandeförslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det av plan- och 

exploateringsenheten i september 2005 upprättat program till 
detaljplan för del av Salem 5:3, bollplan vid Prästbodavägen med 
de justeringar som föreslås efter samrådet. 
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2 Kommunstyrelsen uppdrar åt Bygg- och Miljönämnden att 

upprätta detaljplan för området så att en fullstor bollplan kan 
anläggas och samtidigt behålla mark för olika uteaktiviteter vid 
Prästbodavägen. Infart och parkering placeras vid Söderby Gårds 
väg. 

___ 

 

 
 
 
 
 


