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Som en av de första kommunerna 
i Stockholmsregionen påbörjades 
den 27 december vaccinationen 
av Salems kommuns äldre. Boende 
på äldreboendet Salarp var först 
ut, och när dagen var över hade 
alla boende på Salems tre äldre-
boenden som tackat ja till vaccinet 
mot covid-19 fått sin första dos.

– Vi är väldigt glada att vi med hjälp av  
vår fantastiska personal, ett gott sam- 
arbete och korta vägar till beslut kunnat 
erbjuda våra äldre vaccination så tidigt, 
säger Jenny Thorsell, Socialchef på  
Salems kommun.

Den andra dosen gavs efter cirka tre 
veckor. Detta innebär att de som tackat ja 
till vaccinet och bor på våra äldreboenden 
numera har ett fullgott skydd mot det nya 
coronaviruset. Därför beslutade kris-
ledningsnämnden att häva besöksstoppet 
som rått, och efter den 4 februari kunde 
återigen anhöriga och närstående besöka 
boenden. I Salems kommun finns tre äldre-
boenden i kommunal regi, Salarp, Söderby 

park och Säbyhemmet.
Vård- och omsorgspersonal i kommunen 

fick sin första dos av vaccinet i februari och 
följde sedan upp med dos två cirka tre till 
fyra veckor senare.

Har du frågor? Kontakta Jenny Thorsell, 
socialchef, på 08-532 597 20 eller  
jenny.thorsell@salem.se

För mer information om vaccin och 
 prioriteringsordning, besök 1177.se

Fullgott skydd för boende samt med-
arbetare inom vård- och omsorg i Salem

Kontakta oss om du har synpunkter eller tips till tidningen, kommunikation@salem.se. Tidningen går också att  
läsa på www.salem.se REDAKTION: Rebecka Grunditz, rebecka.grunditz@salem.se, Emily Li, emily.li@salem.se.  
AN SVARIG UTGIVARE: Mats Bergström. GRAFISK PRODUKTION: Ryter  kommunikationsbyrå AB. TRYCK: Stibo Graphics.  
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Den 27 december fick boende på Salems äldreboenden den första dosen 
av vaccin mot covid-19 och därefter var det vård- och omsorgspersonalens 
tur. Här får Nina Fagerlund, undersköterska på Säbyhemmet, sin första dos.

Hjälp oss utveckla Salems 
förskolor och grundskolor
Mellan den 8 mars och 18 april genom-
förs en årlig föräldraenkät med frågor om 
 kvaliteten i Salems förskolor och grund-
skolor. Enkäten går ut till dig med barn 

i kommunala förskolor och grundskolor 
årskurs 2, 5 och 8, samt till föräldrar med 
barn i de fristående verksamheter som  
valt att delta i kommunens enkät.

Enkäten kommer i första hand digitalt  
via e-post och därefter kommer ett utskick 
via post om inget svar kommit in. Genom 

att svara på enkäten hjälper du till att 
 utveckla och förbättra Salems förskolor  
och skolor, ditt svar är därför viktigt för oss.

Ditt deltagande är helt frivilligt och 
 svaren är självklart anonyma. Tack för din 
hjälp med att göra Salems förskolor och 
skolor ännu bättre!
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Dags att nominera 
årets kulturstipendiat!
Känner du någon som är duktig 
på att måla, fotografera, sjunga, 
dansa eller något annat inom 
kultur? Då borde du  nominera 
hen till Salems kommuns 
 kulturstipendium 2021. 

Stipendiesumman är 10 000 
kronor. Skicka in förslag på 
 stipendiat senast den 1 maj 
till Salems kommun, 144 88 
 Rönninge eller via e-post till 
kommunens kultur- och fritids-
chef rolf.johanson@salem.se

Annorlunda  
Valborgsmässo- 
firande i år
Precis som vid tidpunkten för 
förra årets Valborgsmässo-
firande så befinner vi oss i en 
rådande pandemi. Det innebär 
att det traditionsenliga firandet 
vid Skönviksparken sannolikt 
inte blir av i år heller. Mer 
 information kommer när vi 
närmar oss Valborgsmässo afton 
den 30 april. Besök salem.se  
för aktuell information.

Nu påbörjas  
bygget av kvarteret 
Flädern i Rönninge
Centralt i Rönninge, invid 
 Rönninge torg, kommer 77 
lägenheter om 1–4 rok byggas 
med start första kvartalet 2021. 
Flädern kommer att bestå av tre 
huskroppar som tillsammans 
formar ett V och som öppnar 
sig mot torget. Det är bolaget 
ALM Equity AB som ansvarar för 
byggnationen av lägenheterna. 
Området bakom busskurerna 
där lägenheterna ska byggas har 
fram tills januari varit en tillfällig 
parkeringsyta som nu spärrats 
av och hägnats in. Vill du par-
kera i Rönninge centrum finns 
parkeringsplatser i garagehuset 
invid Coop Konsum. Du kommer 
dit genom att från Dånviksvägen 
svänga in mot Wilhelmsrovägen 
och sedan höger in på vägen 
Rönninge torg.

Tillgänglighetssatsningar i 
Garnuddens naturreservat
Salems kommun fick förra året bidrag från 
Länsstyrelsen för att inventera tillgänglig-
heten till natur för personer med funk-
tionsnedsättningar. I Salems kommun har 
kommunala rådet för funktionshinders-
frågor (KRF) tillsammans med tjänste-
männen arbetat med det välbesökta och 
natursköna Garnuddens naturreservat, där 
bland annat utegymmet kompletterats med 
redskap som gör att även rullstols burna kan 
träna och ett 1,5 kilometer långt ledstråk för 
personer med nedsatt syn anlagts.

– Det känns mycket bra att Garnudden 
blivit mer tillgängligt för våra invånare och 
besökare, målet med projektet har varit 
att göra Salems vackra natur tillgänglig för 
alla oavsett funktionsnedsättning, säger 
Margaretha Häll Assarsson, ny ordförande 
sedan årsskiftet för kommunala rådet för 
funktionhindersfrågor (KRF).

Några av de tillgänglighetssatsningar 
som gjorts i Garnudden:
• En 1500 meter långt ledstråk för 

 personer med synnedsättning har 
anlagts längs den slinga som sedan 
tidigare funnits.

• Sju nya sittbänkar har installerats längs 
slingans ledstråk.

• Marken vid grillen och utegymmet har 
blivit hårdare.

• En anpassad grill samt bänkbord har in-
stallerats vid den befintliga grillplatsen.

• Det befintliga utegymmet har 
 kompletterats med fler redskap 
 an passade för alla, även för rullstols-
burna och muskelsvaga personer med 
rörelsenedsättning.

• En taktil (kännbar) karta över området 
och textinformation som man kan få 
uppläst med hjälp av en QR-kod.
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Du har väl inte missat 
 kommunens sms-tjänst?
För att på ett snabbare sätt kunna nå och 
informera våra invånare om både planera-
de och akuta störningar använder vi oss av 
en sms-tjänst. Den gör att vi kan informera 
invånare på en specifik gata eller område 
om det kommer pågå störningar med 
 vatten, väg, m.m. Om du har en mobil-
telefon registrerad på en hemadress så får 
du våra meddelanden automatiskt, men 
om du inte får våra meddelanden, eller 
om du vill lägga till ett nummer, så kan du 
registrera ditt nummer på vår hemsida.  
Läs mer och registrera dig på salem.se/sms
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Förutom sina 500 elever har skolan även 70 
anställda, vars mål är att ge ung domarna de 
bästa förutsättningarna för goda studier och 
gymnasietid. Vi träffar Rickard Barrud, fysik- 
och matematiklärare, samt Rönningebon 
Sarikah Zaman, en före detta 
elev som tog studenten som-
maren 2020. Idag studerar hon 
på KTH och är nöjd med den 
utbildning hon fick på Rönninge 
gymnasium och som förberett 
henne inför högskolan.

– Den främsta anledningen 
till varför jag valde Rönninge 
gymnasium var för att det var 
ett lokalt gymnasium. Den tid jag  sparade 
på att inte behöva pendla kunde jag lägga 
på studier, och jag tror att det bidrog myck-
et till att minska stressen under mina gym-
nasieår. Jag hade lättare att få ihop mina 
dagar med studier, fritids aktiviteter, träning 
och sömn, och allt annat som vi elever vill 
hinna göra. Jag vet att många vill byta miljö 
och träffa människor från andra områden, 
men vänner från nya områden är ingenting 
jag gått miste om för att jag valde Rönninge 
Gymnasium, säger Sarikah Zaman.

Sarikah gick naturprogrammet på 
 Rönninge gymnasium och det var där 
hon lärde sig att labba och skriva rappor-

ter, uppsatser med mera, vilket under-
lättat och gett henne en god grund inför 
civilingenjörs programmet i bioteknik på 
KTH där hon nu studerar.

–  Nu har jag gått mer än en termin på 
högskola och har under många 
till fällen tänkt “Det här fick 
jag ju lära mig i  gymnasiet”. 
Jag känner att Rönninge gett 
mig allt det som högskolan 
förväntar sig av nya  studenter 
så att fokus just nu kan ligga 
på att bara lära mig mer. Hur 
mycket förkunskaper en elev 
har beror i slut ändan mycket 

på vilket ansvar eleven själv tar, men det 
är också lärarna och resten av  personalen 
på skolan som formar ut bildningen och ser 
till att eleven får goda möjligheter att lära 
sig, vilket jag tycker Rönninge gymnasium 
är bra på. 

En av skolans matematik- och fysik-
lärare är Rickard Barrud, som arbetat på 
Rönninge gymnasium i sju år. Han berät-
tar att det är en liten skola där man lär 
känna varandra väl och när vi går igenom 
 korridorerna i skolan är det många elever 
som hälsar på honom och gärna utbyter 
några ord. Han tycker att en av fördelarna 
med Rönninge gymnasium är att det är 

en skola med engagerade lärare, att det 
ligger centralt och är lättillgängligt för både 
ungdomar i kommunen men även för ung-
domar från kringliggande områden.

– Alla vi som arbetar på Rönninge gym-
nasium har en sak gemensamt och det är 
att vi försöker ge eleverna det som behövs 
för att lyckas med sina studier och bli väl 
förberedda för tiden efter gymnasiet. Vi 
 erbjuder även våra elever stödtider om man 
känner att man har svårt med något ämne, 
och vi erbjuder dessutom roliga kurser som 
det är svårt att hitta någon  annanstans, som 
till exempel Natur guidning där vi fjällvandrar 
en vecka. Vi har en god gemenskap på Rön-
ninge och vill hjälpa våra elever utvecklas, 
säger Rickard Barrud.

En tre minuters promenad från Rönninge station ligger  kommunens 
gymnasium, Rönninge gymnasium. Här går cirka 500 elever, som 
studerar allt från högskoleförberedande program som natur
vetenskap och samhälle, informations och medieteknik samt 
 ekonomi, till praktiska yrkesprogram som bygg och anläggning,  
och barn och fritid. 

Från Rönninge 
 gymnasium till KTH

Rönninge gymnasium
Om du vill läsa mer om Rönninge 
 gymnasium och de olika programmen 
de erbjuder kan du läsa mer på  
www.ronningegymnasium.se
På deras hemsida har de just nu ett 
 digitalt öppet hus, med en digital rund-
tur och filmklipp där nuvarande elever 
berättar mer om varför du bör välja de 
respektive programmen. Klippen har 
spelats in, redigerats och satts ihop av 
både personal och elever på skolan.

”JAG KÄNNER 
ATT  RÖNNINGE 
GETT MIG ALLT 
DET SOM HÖG-
SKOLAN FÖR-
VÄNTAR SIG”
– SARIKAH ZAMAN
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Sarikah har spenderat många timmar i labbet på Rönninge gymnasium, det har förberett henne väl för studier på KTH.

Rickard Barrud, fysik- och matematik-
lärare, samt Rönningebon Sarikah Zaman.

På centralt belägna Rönninge gymnasium går 500 
elever och det är även arbetsplats för 70 anställda
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Boktips från Bibblan
Här kan du ta del av boktips från 
våra duktiga bibliotekarier.

ADHD - från duktig flicka  
till utbränd kvinna 
Av: Lotta Borg Skoglund.  
Förlag: Natur & Kultur.

Överläkaren Lotta Borg Skoglund har 
skrivit en viktig bok om flickor och kvinnor 
med ADHD. Borg Skoglund menar att det 
saknas kunskap om vad som är unikt hos 
flickor och kvinnor med ADHD. Problemet 
är att vi missar flickorna/kvinnorna när vi 
letar efter symptom som är vanligare hos 
pojkar/män. Det är till exempel vanligare 
hos flickor/kvinnor att hyperaktiviteten är 
inom dem istället för att den är synlig för 
omgivningen. Kvinnor med ADHD kan vara 
begåvade och högpresterande men ändå 
kämpa hjärtskärande hårt för att få ihop 
sina liv, inte sällan med utmattning som 
följd. Boken är ett viktigt kunskapsbidrag 
för att öka förståelsen för flickor/kvinnor 
med ADHD.

Månen, varelsen och jag
Av: Ylva Karlsson. Förlag: Rabén & Sjögren.

Månne är åtta år och så trött på att behöva 
förklara. Förklara det här med att varken 
vara pojke eller flicka, utan en hen. Därför 
vill Månne starta sin egen youtube-kanal 
och bli världens yngsta youtuber. Både 
för att berätta om hur det är att vara hen, 
men också om alla roligheter med bästa 
 kompisarna, att bo växelvis hos mamma 
och pappa, och samtalen med månen. 
Tyvärr också om de stora barnen som är 
dumma, ignoranta släktingar och om den 
obehagliga varelsen som växer fram och 
vägrar lämna Månne ifred. En otroligt 
tänkvärd, rolig och smärtsam bok med 
fantastiska illustrationer.

Evenemangsidan inte  
med i detta nummer
Med anledning av den rådande 
samhällssituationen är de flesta 
evenemang, utställningar med 
mera inställda, därför har vi 
plockat bort evenemangssidan 
på sida 7. Datum för politiska 
sammanträdanden hittar du 
därför längst ned på sista sidan. 
För aktuell information och vad 
som gäller för alla våra verksam-
heter, besök salem.se

Låna en bokpåse  
på bibblan!
På Salems bibliotek har 
biblio tekarierna satt ihop fina 
tygpåsar fyllda med härliga och 
läsvärda böcker. Varje bok-
påse innehåller böcker med ett 
specifikt tema. Planera för ditt 
besök, aktuella öppettider finns 
på bibliotek. salem.se

Om du tillhör riskgrupp kan 
du dessutom boka tid för att 
hämta eller lämna böcker eller 
boka in tid för hemleverans av 
böcker, kontakta biblioteket för 
mer information.

Prästboda bollplan 
snart redo för spel
Vid tidpunkten för tryck av 
detta nummer finns bara  
några mindre detaljer kvar  
att färdigställa. Med anledning 
av den rådande pandemin 
kommer inte någon större 
invignings ceremoni att genom-
föras under våren, men spel på 
bollplanen påbörjas så snart 
vädret tillåter. Mer  information 
publiceras på salem.se och  
våra sociala medier.

Visste du om att kommunen 
erbjuder personligt ombud?
Personligt ombud är en frivillig och 
kostnadsfri insats som erbjuds per-
soner som har psykiska funktions-
nedsättningar och är 18 år eller 
äldre. Psykisk funktionsnedsätt-
ning innebär att en person har ett 
omfattande och långvarigt socialt 
och/eller kognitivt handikapp som 
medför hinder för ett fungerande 
vardagsliv, och som orsakats av 
psykossjukdom, allvarlig personlig-
hetsstörning eller annan långvarig 
psykisk sjukdom.    
Vad kan ett personligt ombud hjälpa dig 
med? Ett personligt ombud kan bland 
annat vara till stöd och hjälp:

• när ekonomin trasslar,
• i kontakter med socialtjänsten,
• i kontakter med psykiatrin och 

 primärvården,
• i kontakter med försäkringskassan,
• vid överklaganden,
• med försäkringsärenden,
• med att samordna insatser från  

olika myndigheter och vårdgivare,
• med att skapa nätverk,
• vid problem med bostad/hyresvärd,
• Det personliga ombudet arbetar bara på 

uppdrag av dig. Personligt ombud utgår 
ej från diagnos, utan från det individu-
ella behovet och problematiken.  

Personligt ombud har tystnadsplikt. 
 Kontakta socialtjänsten på soc@salem.se 
för mer information.
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Keramik och queerteori – 
 Niklas brinner för skapandet 
Hej Niklas! Berätta lite mer om dig själv.
– Jag heter Niklas, är 25 år och bor i 
 Rönninge. Idag studerar jag keramik på 
 heltid för andra året i rad på Vårdinge 
Folkhögskola i Mölnbo. Varannan helg 
arbetar jag som köksdesigner på IKEA och 
övriga helger spenderas ofta i verkstaden 
på skolan. På min lediga tid umgås jag 
mycket med min familj och vänner, åker på 
loppisar eller går på promenader. Som-
rarna spenderas helst på mina föräldrars 
landställe på södra Gotland. Gotlands natur 
och studiebesök hos yrkesverksamma 
keramiker är något jag längtar efter varje 
vinter. Att en dag kunna ha en egen atelje 
på Gotland är en återkommande dagdröm. 

Hur länge har du varit intresserad av 
konsten och skapandet?
– Sedan barnsben brukar mamma och 
jag varje sommar åka på keramikrundor 
på Gotland. För mig är det ett tillfälle att 
besöka yrkesverksamma keramiker, en del 
nyupptäckta och några favoriter. Att möta 
dem i verkligheten, få ställa frågor och i 
bästa fall få titta in i verkstaden är tillfällen 
som jag alltid ser fram emot, och det är just 
under dessa konstrundor som intresset för 
keramik som konst väcktes. Jag minns att 
jag en gång fick testa drejning på Etelhem, 
det var första gången jag höll i lera. Det var 
i skapandet som jag fann passionen för just 
keramik och ett intresse för att i framtiden 
arbeta med det.

– När jag var liten ville jag bli veterinär 
eller något annat inom vården då jag 
ville hjälpa djur och människor i behov. 
 Resultatet blev ett yrke långt från vården 
men som blivande keramiker har jag ett 
driv och ser möjligheter att genom konsten 
kunna lyfta frågor, främst inom queerteori, 
vilket jag hoppas kan komma att hjälpa 
människor på ett minst lika viktigt plan.

Berätta gärna mer om vikten av 
 konsthantverk i samhället och om  
din egna konst där du specialiserar  
dig inom keramik.
– Konst i samhället är ovärderligt. För mig 
är konst färgen i vardagen och en möjlighet 
att hitta, skapa och dela gemenskap med 
andra människor i sin omgivning. Konst i 

samhället öppnar upp för stora potenti-
aler, såsom arbetstillfällen, undervisning 
och särskilt en väg att nå ut med flera av 
dagens viktigaste samhällsfrågor.

– Konsthantverk och främst keramik är 
min väg att få utlopp för mina känslor och 
sinnesstämningar samtidigt som jag kan 
experimentera med färg och form. En stor 
inspirationskälla är likheter trots skiljaktig-
heter och att kombinera mitt konstnärliga 
uttryck av keramik med queerteori är en 
tanke som lagt grunden för mitt formspråk. 
Bland mina verk syns ofta bruksföremål, 
främst vaser och skålar och formen är 
oftast avskalad och stilren. Mitt uttryck 
intensifieras med bland annat utmanande 
reliefer, engober (infärgad lera), glasyrer 
samt dekaler där varje vas i sig får en 
 personlighet och berättar sin egna historia.  
Jag gillar också att dra en liknelse där 
jag ser vaserna som en spegelbild av 
människor - det går att göra minst lika 
många uttryck på vaserna som det finns 
känslor och uttryck hos människor. I min 
värld är det viktigt att alla känslor, alla 
människor, får komma fram och synas. 

Du arbetar mycket med queerteori  
i dina verk, vad innebär det och  
varför är queerteori viktigt att spegla 
inom konsten?

– Queerteori kan ses som ett paraply-
begrepp där bland annat normer inom ge-
nus eller sexualitet ifrågasätts. Bland mina 
verk är queerteori ofta återkommande och 
min vision är såklart att fortsätta på det 
spåret. Jag vill intensifiera queerteorin mer 
i mitt formspråk och utmana normer till en 
punkt där jag kanske frågar mig själv om det 
är nog, och då vrida upp lite till. Jag har ald-
rig riktigt varit ett fan av normer och enligt 
mig är spegling av queerteori i konst viktigt 
av en rad anledningar. För mig handlar det 
om att skapa och finna gemenskap bland 
sina medmänniskor, att låta alla människor 
och känslor få komma fram och bli sedda. 
Det handlar också om att föra en talan för 
de som inte kan eller känner att de kan, än.

Var kan man ta del av dina verk?
– Den senaste tiden har utställningar av 
mina verk tagit plats på skolan och då 
endast varit tillgänglig för övriga elever och 
dessvärre inte för allmänheten. Visionen 
är att längre fram kunna ha utställningar 
i gallerier eller liknande och en dröm är 
att en dag få göra en offentlig utsmyck-
ning i vår kommun. I dagsläget lägger jag 
istället extra energi på mitt instagramkonto 
 @ nakenkeramik för att kunna nå ut med 
min keramik.

Niklas Andersson, 25 år
Bor: Rönninge
Studerar/arbetar som: Studerar till 
 keramiker, arbetar som köksdesigner
Favoritkonstnär/inspiration:  
Åsa Lindström (Keramiker)
Instagram: @nakenkeramik
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Tack för alla svar i årets 
medborgarundersökning
Nu har vi fått resultaten av medborgar undersökningen som  genom- 
fördes hösten 2020. Medborgar undersökningen är ett viktigt verktyg  
för att kommunen ska se vad våra medborgare tycker om kommunen. 
 Resultaten används som del i uppföljningen av kommunens övergripande 
mål. Årets resultat visar bland annat att  Salems invånare är än mer nöjda  
med  kontakten med kommunen.

Varje år deltar Salems kommun i SCBs 
medborgarundersökning och i årets 
undersökning har 100 kommuner deltagit. 
Undersökningen når ut till 1200 med-
borgare i Salems kommun i åldern 18–84 
år som genom att delta får möjligheten att 
svara på frågor om vår kommun och är en 
del av bedömningen i bilden av hur våra 
medborgare ser på oss. 

Resultatet presenterar hur våra 
 med borgare betygsätter följande  
tre områden:
• Kommunen som en plats att bo  

och leva i (Nöjd-Region-Index)
• Kommunens verksamhet  

(Nöjd-Medborgar-Index)
• Medborgarens inflytande på  

 kommunens verksamheter och beslut  
(Nöjd-Inflytande-Index) 

Undersökningen presenterar olika 
 betygsindex varav Nöjd-Region-Index 
(NRI) visar hur medborgarna bedömer 
Salems kommun som en plats att bo och 
leva på. Det sammantagna betyget där 
blev 65 medan genomsnittet för samtliga 
 deltagande kommuner var 60, före - 
gående år visade Salem ett resultat på 64  
och övriga kommuner 59. Undersökning-
en visar även att Salems medborgare är 
nöjda med och vill bevara de utbildnings-
möjligheter som finns, men det som  
skulle kunna förbättra betyget är en  
prioritering av trygghet, bostäder  
samt fritidsmöjligheter. 

Kommunens verksamheter  
får fortsatt bra betyg
Nästa index är Nöjd-Medborgar-Index 
(NMI) som beskriver hur medborgarna ser 

på kommunens verksamheter.  Resultatet 
från årets undersökning gav betyget 59 
jämfört med övriga kommuner som har 
snittbetyget 55. Salems medborgare är 
 nöjda med förskolan och vatten och   
avlopp, det som önskas en förbättring  
inom är renhållning och sophämtning.  
Det som medborgaren helst ser en prioritet 
av är miljöarbete, gator/vägar, kultur  
och grundskolan. 

Högre inflytande än genomsnittet
Det sista området är Nöjd-Inflytande- 
Index (NII) som visar hur medborgarna  
i Salems kommun ser på sitt inflytande  
i kommunen. Betygsindexet visar på 47  
(43 föregående år) jämfört med snitt-
betyget för övriga kommuner i under-
sökningen som blev 40 (39), här har 
resultatet för Salems kommun ökat mer 
än övriga kommuner och bryter därmed 
en negativ trend som synts under några år. 
Salemsborna är nöjda med  k ontakten med 
förtroende valda och  ledande tjänstemän i 
kommunen. Frågeområden som bör priori-
teras är påverkan och förtroende. Områden 
som bör om möjligt förbättras är informa-
tion till medborgarna.

Om du har synpunkter på hur 
 kommunen kan förbättra sitt arbete och 
sina verksamheter, lämna dem gärna på 
salem.se/synpunkter
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Politik
Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges 
 sammanträde är det frågestund för 
 allmänheten kl. 19. Alla kommuninvånare 
kan ställa en fråga som berör något inom 
fullmäktiges ansvarsområde. Man får 

endast ställa en fråga vid samma tillfälle. 
 Frågan ska märkas “Fråga till  full mäktige” 
och lämnas till kommunen senast 
 måndagen före sammanträdet.

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 22/4.
Kommunstyrelsen: 8/3, 12/4.
Barn- och utbildningsnämnden: 24/3.

Bygg- och miljönämnden: 10/3.
Kultur- och fritidsnämnden: 15/4.
Socialnämnden: 21/4.

Sammanträdena börjar kl 19 om inget 
annat meddelats. Allmänheten kan inte 
delta vid ärenden som gäller myndighets-
utövning eller omfattas av sekretess.


