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Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-06-20 
Följande anmälningsärenden har inkommit till kommunfullmäktige:  

1. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-06-07, Ny 
ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 7 juni 
2022 till och med den 14 oktober 2022. 
Ny ledamot: Regge jagero (SD) 
Ny ersättare: Saji Hedvall Kalayil (SD) 
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MISSIV 
Arvoden till förtroendevalda i Sala kommun 2023 -2026  

 
INLEDNING 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2021 behandlades ärendet 
om Förtroendemannaorganisation och arvoden 2023 - 2026.  

Bakgrund till detta var att en ny mandatperiod tar sin början den 1januari 2023. 
Inför denna bör ett arbete göras, i likhet med tidigare år, för att lägga fast 
förtroendemannaorganisationen efter 1januari 2023 och därtill hörande 
arvodesfrågor.  

Kommunstyrelsen beslöt att tillsätta en parlamentarisk kommitté bestående av 
ordförande (representerande majoriteten), vice ordförande (representerande 
oppositionen) samt därutöver 1 ledamot från varje i kommunfullmäktige 
representerat parti med uppdrag att föreslå en ny förtroendemannaorganisation 
och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Kommunstyrelsen beslöt även att utgångspunkt för kommitténs arbete skulle vara 
dagens förtroendemannaorganisation med därtill hörande arvodesbestämmelser.  

Ärendet 
Ledamöter i den parlamentariska kommittén har varit Anders Wigelsbo (C), 
ordförande, Per-Olov Rapp (S), v ordförande, Anders Westin (C), Ulrika Spårebo (S), 
Erik Hamrin (M), Mona Johansson (L), Per-Olov Palm (KD),  Hanna Westman (SBä), 
Tryggwe Lindman (SD), Johanna Ritvadotter (V) och Ingela Kilholm Lindström (MP). 

Sekreterare iden parlamentariska kommittén har varit kommunjurist Arminé 
Kanakanian. Även kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson har deltagit i 
kommitténs arbete.  

Den parlamentariska kommittén har träffats 6 gånger för att diskutera förslag till 
förtroendemannaorganisation och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från och 
med den 1januari 2023.  

Kommittén har i sitt arbete valt att fokusera kring tre delar; 
Förtroendemannaorganisation, Bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda i Sala kommun 2023 -2026 samt Principer för ersättningar och 
arvoden för förtroendevaldas deltagande i olika samarbetsorgan / 
intresseorganisationer som representant för Sala kommun.  

Förtroendemannaorganisation  

Den parlamentariska kommittén föreslår att förtroendemannaorganisationen i dess 
nuvarande utformning behålls med följande förändringar:  
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Vård- och omsorgsnämnden delas upp i två nya nämnder, Äldre- och 
omsorgsnämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden. De nya nämnderna 
ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare.   

Individnämnden avskaffas, och de ärenden som tidigare avgjorts där förs över till 
den nya Social- och arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsmarknadsfrågorna förs över från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
till Social- och arbetsmarknadsnämnden. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden renodlas och byter namn till 
Skolnämnden. 

I övrigt föreslås inga förändringar i den politiska organisationen 

Noteras att insynsplatser även fortsättningsvis ska finnas i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens Iedningsutskott för parti som är representerat i 
kommunfullmäktige men som inte av egen kraft eller genom samarbete med andra 
partier getts en ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen eller dess 
ledningsutskott.  

Det ska även noteras att kommittén fört ett resonemang angående de 
förtroendevaldas förväntade arbetsinsats, mot bakgrund av att det endast uttrycks 
tydligt angående kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommittén 
enades om att detta resonemang bör föras vidare framgent, för att öka tydligheten. 

 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Sala 
kommun 2023 -2026  

Bestämmelserna om arvoden och ersättningar för förtroendevalda följer 
riksdagsledamotsarvodet och uppräknas utifrån det av riksdagens arvodesnämnd 
fastställda riksdagsledamotsarvodet per den 1/11 varje år.  

Arvode för sammanträden/förrättningar år oförändrat 0,32% av 
riksdagsledamotsarvodet.  

Vid deltagande i sammanträde/förrättning, oavsett antal, som sammantaget varar 
högst upp till fyra timmar/dag utgår alltid, som tidigare, grundarvode för fyra 
timmar. Detta gäller om inte särskilt anges.  

Arvode till förtroendevald som uppbär ett eller flera fasta uppdrag kan inte uppgå 
till mer än 100%. 

Arvoden för de nya nämnderna: 

Den nya Skolnämnden samt Äldre-och omsorgsnämnden: Arvodet för ordförande 
fastställs till 50% av riksdagsledamotsarvodet, samt arvodet för oppositionens 
företrädare - 2 vice ordförande - fastställs till 15% 
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Den nya Social- och arbetsmarknadsnämnden: Arvode för ordförande fastställs till 
40 % av riksdagsledamotsarvodet, samt oppositionens företrädare – 1e vice 
ordförande- fastställs till 10% 

Viss justering har gjorts av de fasta arvodena.  

Kommunfullmäktiges presidium:  

Ordförandes arvode höjs till 10% (7% 2022), 1e vice ordförandes samt 2e vice 
ordförandes arvode höjs till 2% (1,52% 2022).  

Partiernas gruppledare i kommunfullmäktige 8% (5% 2022).  

Revisionen: Fast arvode för revisionens ordförande höjs till 7% (4,167% 2022). 

Överförmyndaren: Fast arvode för överförmyndaren sänks till 5% (10% 2022) och 
för överförmyndarens ersättare till 2,5% (3% 2022). 

Taket för ersättning för förlorad arbetsinkomst justeras till maximalt 0,6% av 
riksdagsmannaarvodet per timme för högst 8 timmar per dag (0,36% 2022). 

Förtroendevald som uppbär ett fast arvode om 40% eller mer erhåller endast fast 
arvode för uppdraget/uppdragen, det vill säga ej arvode för 
sammanträde/förrättning. 

Ett förtydligande av reglerna för ersättning för förlorad arbetsinkomst för den som 
driver eget företag har gjort. 

 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar, 

att fastställa förtroendemannaorganisation för Sala kommun 2023 -2026 i enlighet 
med bilaga 1 att gälla från och med den 1 januari 2023,  

att insynsplatser även fortsättningsvis ska tillämpas i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens ledningsutskott för parti som är representerat i 
kommunfullmäktige men som inte av egen kraft eller genom samarbete med annat 
parti fått en ordinarie eller ersättarplats i dessa organ, samt 

att fastställa bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Sala 
kommun 2023 —2026 i enlighet med bilaga 2 att gälla från och med den 1 januari 
2023 
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Anders Wigelsbo (C) 
Ordförande i den parlamentariska kommittén
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Sala kommun 
Kommunal författningssamling 
 

Bestämmelser om ersättningar och 
arvoden till förtroendevalda 2019-
20222023-2026 
KFS 071 revision 16 

REGLEMENTE 

ANTAGEN: 2018-05-282022-06-20 

Gäller från och med: 2022-01-012023-01-01 

 

§ 1. Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §,  
kommunallagen (2017:725), och de av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, 
ersättare och revisorer inom de kommunala bolagen. 

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, 40% 
gäller endast § 8, §§ 10 – 11, 13-20. 

Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
benämns enligt kommunallagen, kommunalråd, oppositionsråd. 

Den som uppbär ett fast arvode om 40% eller mer erhåller endast ett fast arvode för 
uppdraget/uppdragen, dvs ej arvode för sammanträde/förrättning Förtroendevalda 
som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, 40% av heltid 
erhåller endast ett fast arvode för uppdraget/uppdragen, dvs ej arvode för 
sammanträde/förrättning 

Arvode till förtroendevald som uppbär ett eller flera uppdrag kan aldrig uppgå till 
mer än 100%. 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på betydande del av heltid, 40% eller mer 
har vid ledighet på grund av semester, sjukdom, föräldraledighet förmåner enligt AB 
Allmänna bestämmelser som för arbetstagare i kommunen. 

Förmåner enligt AB allmänna bestämmelser vid sjukdom och föräldraledighet utgår 
först efter en kalendermånads frånvaro. Förmån utgår fr o m första dagen i andra 
månaden.  

Rapportering av semester, sjukdom, föräldraledighet sker i Besched av den 
förtroendevalde.  
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§ 2. Uppräkning av arvoden och ersättningar 

Dessa bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Sala 
kommun och dess bolag följer riksdagsledamotsarvodet och uppräknas utifrån det 
av riksdagens arvodesnämnd fastställda riksdagsledamotsarvodet per den 1/11 
varje år. 

§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden m m 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som 
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3 – 8, 
§§ 13 – 18 för; 

a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, beredningar liksom 
revisorernas sammanträden 

b) Förhandlingar eller förberedelser inför förhandling med 
arbetstagarorganisation eller annan motpart till kommunen 

c) Presidiemöte i fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

§ 4. Övrig ersättningsberättigad tid 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 4 – 8, 
§ 10, §§ 13-18 för; 

a) Protokollsjustering, då särskild tid och plats härför bestäms 

b) Sammanträden med utredningskommitteerutredningskommittéer, 
projektgrupper, och arbetsgrupper 

c) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunala angelägenheter och som 
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget 

d) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än vad den 
förtroendevalde själv tillhör 

e) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ 

f) Överläggning med personalansvarig chef eller annan anställd vid det 
kommunala organ som den förtroendevalde själv tillhör, såvida inte detta 
ersätts på annat sätt 

g) Besiktning eller inspektion efter det att berörd nämnd har fattat beslut i 
frågan 

h) Överläggning med extern myndighet eller organisation 

i) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag 

j) Deltagande som företrädare för kommunen i vänortsmöten, vänortsutbyten 
samt internationella besök 

För ersättning enligt ovanstående punkter § 4 a –j, krävs särskilt uppdrag av 
styrelse, nämnd eller utskott genom protokollfört beslut. I undantagsfall får 
prövning ske i efterhand. 
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§ 5. Förlorad arbetsinkomst 

Vid deltagande i sammanträde/förrättning enligt §§ 3 och 4 utgår ersättning för den 
del av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar tiden för själva 
sammanträdet/förrättningen. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast för sammanträde/förrättning 
som ägt rum på arbetstid och som medfört förlorad arbetsinkomst. 

Förtroendevald som arbetar på annan ort och som för att kunna delta i 
sammanträde/förrättning är ledig från sin arbetsgivare med styrkt löneavdrag för 
tid före eller efter sammanträde/ förrättning får ersättning för styrkt löneavdrag , 
dock för högst åtta timmar per dag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med maximalt 0,6% av 
riksdagsmannaarvodet per timme. 0,36% av riksdagsledamotsarvodet, för 
närvarande maximalt 257 kronor per timme och för högst åtta timmar per dag. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas av den 
förtroendevalde genom skriftligt intyg från huvudarbetsgivare på årsinkomst och 
vid arbete på annan ort genom skriftligt intyg från huvudarbetsgivare på faktiskt 
löneavdrag vid aktuellt sammanträde/förrättning. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst från förtroendevald som är egen 
företagare eller fri yrkesutövare förutsätts styrkas genom exempelvis timlön, avtal 
eller något annat underlag som är lätt tillgängligt. 
Med egenföretagare menas en person som driver näringsverksamhet och som 
innehar F-skattesedel och som samtidigt inte uppbär pension eller är anställd hos 
annat företag/organisation. Förtroendevald som tillika är egenföretagare ska årligen 
till nämndsekreteraren lämna kopia av registreringsbevis där det framgår att 
verksamheten är aktiv samt en kopia på F-skattesedel. Förtroendevald som är egen 
företagare erhåller ersättning som beräknas enligt sjukpenningsgrundande inkomst. 
Beslut om sjukpenninggrundande inkomst ska av förtroendevald inhämtas från 
Försäkringskassan och därefter lämnas in till nämndsekreteraren. 
 
Ersättningen per timme utgår med 1/165 av sjukpenninggrundande inkomst.  

 

Förtroendevald som på grund av kommunala uppdrag går miste om 
arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning  harföräldrapenning har rätt till 
ersättning för styrkta förluster. Den som förlorar förmåner från arbetslöshetskassa 
ska lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid förlusten avser och vilket 
belopp som avses.   

Med ersättning från arbetslöshetsersättning jämställs andra 
arbetsmarknadspolitiska stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 

§ 6. Kommunal pension/förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald omfattas av pensionsförmån enligt OPF-KL,PBF-KL, PRF-KL eller 
tidigare beslutade pensionsreglementen i kommunen. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från huvudarbetsgivare som innebär förlorad tjänstepensionsförmån 
vid fullgörandet av uppdraget som förtroendevald ersätts årligen genom en 
utbetalning på 4,5% av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst. 
Genom denna årliga utbetalning har kommunen/bolaget fullgjort sin lagliga 
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skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad tjänstepensionsförmån. 

Förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige omfattas av pensionsförmån såväl 
vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen som vid fullgörande av 
förtroendeuppdrag i kommunala bolag, gemensamma nämnder, kommunalförbund 
och motsvarande. Utbetalning av pensionsförmån bekostas av respektive juridisk 
person, kommun, bolag, nämnd, kommunalförbund eller motsvarande. 

§ 7. Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 
2,3 % av riksdagsledamotsarvodet, för närvarande 1 645 kronor per dag.  

§ 8. Särskilda arbetsförhållanden m m 

Rätten till ersättning enligt §§ 4 – 6, gäller även för de förtroendevalda med speciella 
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses som 
skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträde eller motsvarande. Ersättning utgår för maximalt åtta 
timmar. 

Förtroendevald som på grund av förtroendeuppdraget måste ta ledigt från 
skiftarbete och annat arbete med oregelbundna arbetstider har rätt till ersättning 
vid sådan ledighet för deltagande i sammanträde/förrättning under nästkommande 
dag och efterkommande dag för att få dygnsvila med styrkt förlorad arbetsinkomst. 

Utgångspunkten är att förtroendevald vid utövande av förtroendeuppdrag ska 
beredas en dygnsvila omfattande åtta timmar vid utövandet av 
förtroendeuppdraget. 

§ 9. Arvoden kommunalråd/oppositionsråd 

Kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande ska uppbära ett 
månadsarvode motsvarande 100% av riksdagsledamotsarvodet, för närvarande 
71 500 kronor per månad. 

Kommunalråd får inte uppbära annat kommunalt arvode än vad som här angivits 
och ej heller sammanträdes och eller förrättningsarvode enligt §§ 3 – 4. 

Bilersättning ska inte heller utgå till kommunalråd för resor mellan bostad och 
arbetsplats. 

Om kommunalråd på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
sammanhängande tid överstigande en kalendermånad ska arvodet minskas i 
motsvarande mån. Fast arvode ska då istället utges till den som fullgör uppdraget. 

Oppositionsråd, tillika 2 v ordförande i kommunstyrelsen, 80 % av 
riksdagsledamotsarvodet 57 200 kronor per månad. 

Oppositionsråd får inte uppbära annat kommunalt arvode än vad som här angivits 
och ej heller sammanträdes eller förrättningsarvode enligt §§ 3 – 4. 

Bilersättning ska ej heller utgå till oppositionsråd för resa mellan bostad och 
arbetsplats. Om oppositionsråd på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid överstigande en kalendermånad ska arvodet 

14



minskas i motsvarande mån. 

§ 10. Fasta arvoden 

Fasta arvoden ska utgå till ordförande/oppositionsledare enligt följande. 

Kommunfullmäktige 45 st ordinarie, 23 st ersättare 
Kommunfullmäktiges presidium 
Ordförande 7%10% av riksdagsledamotsarvodet, 5 005 kronor per månad 
1 v ordförande 1,52% av riksdagsledamotsarvodet, 1 072 kronor per månad 
2 v ordförande 1,52% av riksdagsledamotsarvodet , 1 072 kronor per månad 

Kommunfullmäktiges presidium utgör tillika presidium i demokratiberedningen 

Tidsbegränsad beredning utsedd av kommunfullmäktige i specifik fråga 
Ordförande 3% av riksdagsledamotsarvodet, 2 145 kronor per månad för den tid 
beredningens uppdrag pågår. 
 
Partigruppledare 
Partigruppledare 5 8 % av riksdagsledamotsarvodet, 3 575 kronor per månad 

Partigruppledare ansvarar inom respektive parti för den formella kontakten mellan 
partiet och kommunen. Partigruppledare ingår tillsammans med 
kommunfullmäktiges presidium i demokratiberedningen samt kommunfullmäktiges 
valberedning.  

Kommunstyrelsen 13 st ordinarie, 13 st ersättare, insynsplats 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 5 st ordinarie, 5 st ersättare, insynsplats 
Kommunstyrelsens ordförande, tillika ledningsutskott och kommunalråd, se § 9, 
tillika kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 
1 v ordförande, ledningsutskott 20 % av riksdagsledamotsarvodet. 14 300 kronor 
per månad, tillika kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 
2 v ordförande, tillika oppositionsråd, ledningsutskott, 80 % av 
riksdagsledamotsarvodet, 57 200 kronor per mån, tillika kommunstyrelsens 
arbetsgivardelegation 

Bygg- och miljönämnd 5 st ordinarie, 5 st ersättare  
Ordförande 10% av riksdagsledamotsarvodet, 7 150 kronor per månad 
2:e v ordförande 4% av riksdagsledamotsarvodet 2 860 kronor per månad 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 

Kultur- och fritidsnämnd 5 st ordinarie, 5 st ersättare 
Ordförande 10% av riksdagsledamotsarvodet, 7 150 kronor per månad 
2 v ordförande 4% av riksdagsledamotsarvodet 2 860 kronor per månad 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnd 7 st ordinarie , 7 st ersättare 
Ordförande 50% av riksdagsledamotsarvodet 35 750 kronor per månad 
2 v ordförande 10 15 % av riksdagsledamotsarvodet 7 150 kronor per månad 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 

VårdÄldre-och omsorgsnämnd 7 st ordinarie, 7 st ersättare 
Ordförande 50% av riksdagsledamotsarvodet 35 750 kronor per månad 
2 v ordförande 150 % av riksdagsledamotsarvodet 7 150 kronor per månad 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 
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Individnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd 37 st ordinarie, 74 st ersättare 
Individnämndens ordförande och 2 v ordf utses så att personalunion föreligger med 
vård- och omsorgsnämnden. Arvoden för individnämnden ledamöter är invägt i 
utgående arvoden för vård- och omsorgsnämnden. Ordförande 40% av 
riksdagsledamotsarvodet, 2 v ordförande 10 % av riksdagsledamotsarvodet. 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 
 

Socialjour 
Förtroendevald som är tillgänglig för att fatta myndighetsbeslut i socialjouren 
mellan kl 00.00 – 24.00 under kalendervecka har rätt till ersättning. Ersättning utgår 
till förtroendevald för varje jourvecka med 4 % av riksdagsledamotsarvodet 2 860 
kronor. Individnämndens Social- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter 
presidiumoch ersättare utövar  utövar socialjour. Förrättningsarvode utgår vid aktiv 
tjänstgöring under socialjouren. 

Revision 
Ordförande 4,167 7% av riksdagsledamotsarvodet, 2 979 kronor per månad 
Revisorer 2,083 % av riksdagsledamotsarvodet, 1 489 kronor per månad  
 
Valnämnd  
Ordförande 4,167 % av riksdagsledamotsarvodet, 2 979 kronor per månad/valår 

Överförmyndare 
Överförmyndare 105% av riksdagsledamotsarvodet, 7 150 kronor per månad 
Ersättare 32,5% av riksdagsledamotsarvodet., 2 145 kronor per månad 

§ 11. Frånvaro för förtroendevald med fast arvode 

Om fast arvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid överstigande en 
kalendermånad ska arvodet minskas i motsvarande mån. Fast arvode ska då istället 
utges till den som fullgör uppdraget. 

Om förtroendevald med fast arvode begär att bli entledigad från uppdraget ska 
arvodet upphöra den dag då kommunfullmäktiges beslutsprotokoll justerats. 

§ 12. Uppgifter som förtroendevald ska utföra inom ramen för fast 
ordförandearvode 

Uppgifter som förtroendevald ska utföra inom ramen fast arvode 40% eller mer. 

Förtroendevald med fast arvode äger ej rätt till ersättning i form av 
sammanträdes/förrättningsarvode samt förlorad arbetsinkomst för nedan angivna 
uppdrag. 

- Ordförandens genomgång och beredning av ärende med 
sekreterare/tjänsteperson. 

- Genomgång med föredragande eller annan anställd i anledning av styrelse, 
nämnds, utskottssammanträde, ordförandeberedning 

- Rutinmässigt följa verksamhetens arbete  

- Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan tjänsteperson vid 

16



det kommunala organ den förtroendevalde tillhör vid genomgång och 
beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 
tjänsteperson med anledning av besiktning, förrättning eller dylikt 

- Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling 

- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt, utövande av 
delegationsbeslut, överläggningar med företrädare för andra kommunala 
organ eller icke kommunal organ, restid med anledning av ovan uppräknade 
åtgärder 

- Justering av protokoll 

- För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning 
under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller 
motsvarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i 
protokollförda sammanträden med kommunal styrelse/nämnd. 

För oppositionsledare med mindre än 40% uppdrag gäller att följande ska utföras 
inom ramen för fast arvode 

- Rutinmässigt följa verksamhetens arbete 

- Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan tjänsteperson vid 
et kommunala organ den förtroendevalda tillhör 

- Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling  

- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt 

- Överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller icke 
kommunala organ 

- Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 

- Justering av protokoll 

Kommunala bolag – arvoden, ersättningar 
Ersättning till ledamöter och ersättare i de kommunala bolagen, hel- eller delägda 
utgår enligt §§ 4 – 8, 10, 13 

Sala-Heby Energi AB  
Ordförande 15 % av riksdagsledamotsarvodet 10 725 kronor per månad inkluderat 
ordförandeskap i Sala-Heby elnät AB och Hesab.  Styrelseledamöter utses så att 
personunion föreligger mellan Sala Heby-Energi AB, Sala Heby Elnät AB och Hesab. 

Salabostäder AB 
Ordförande 10 % av riksdagsledamotsarvodet 7 150 kronor per månad 

Sala Silvergruva AB 
Ordförande 8,333% av riksdagsledamotsarvodet, 5 958 kronor per månad,  

Styrelseledamot i kommunala bolag utsedd av arbetstagarorganisation med stöd av 
lag om styrelserepresentation erhåller sammanträdesarvode motsvarande övriga 
styrelseledamöters.  

Lekmannarevisorerna i bolag 
Fast arvode utgår med 0,833% av riksdagsledamotsarvode, 596 kronor per månad 
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till lekmannarevisorer i Salabostäder AB, Sala Heby Energi AB, Sala Silvergruva AB 

§ 13. Arvode för sammanträden/förrättning m m 

Förtroendevald har rätt till ersättning för deltagande i sammanträden/förrättningar. 

Arvode utgår med 0,32% av riksdagsledamotsarvodet, för närvarande 229 kronor 
per timme. Vi deltagande i sammanträde/förrättning, oavsett antal, som 
sammantaget varar högst upp till fyra timmar/dag utgår alltid arvode för fyra 
timmar, så kallat grundarvode 916 kronor. För sammanträde/förrättning som 
sammantaget varar utöver fyra timmar/dag utgår ersättning för det antal timmar 
som sammanträdet/förrättningen varat, dock högst för åtta timmar per dag. 

För protokollsjustering utgår enligt § 4 a), då särskild tid och plats bestämts härför, 
utgår ersättning med två timarvoden, 458 kronor. 

§ 14. Ersättning för kostnader, resekostnader och traktamenten 

Kostnader för resor till och från sammanträde eller förrättning ersätts enligt 
grunderna i det kommunala reseavtalet. Ersättning utgår endast i de fall avståndet 
mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdeslokalen överstiger 8 
kilometer enkel resa. 

Förtroendevald som använder egen bil bör låta annan förtroendevald som deltager i 
sammanträdet/förrättningen och färdas i huvudsak samma väg i mån av utrymme 
medfölja i bilen, samt söka att medverka att dylik samåkning kommer till stånd i 
största möjliga utsträckning. 

Resa med cykel till och från sammanträde/förrättning ersätts med 18:50  kronor per 
cyklad mil. Kostnader för resa med buss till och från sammanträde ersätts med 
faktisk kostnad. 

Ersättning utgår inte för resor som normalt är att betrakta som resor till och från 
arbetet. 

Förtroendevald, vilken har merkostnader för kost och logi, i samband med 
förrättning i förtroendeuppdraget utanför kommunen, äger rätt till ersättning i 
enlighet med det kommunala traktamentsavtalet. 

§ 15. Barntillsynskostnader 

Ersättning utbetalas till förtroendevald för kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande vid sammanträde/förrättning eller motsvarande för vård och tillsyn av 
barn som vårdas i den förtroendevaldes hem av anlitad barnvakt och som under året 
inte hunnit fylla 13 år. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättningen utgå även för äldre barn. Ersättning 
utgår med 0,27% av riksdagsledamotsarvodet, 193 kronor per timme, dock högst  
1 544 kronor per dag. 

§ 16. Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Ersättning utbetalas till förtroendevald för kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande vid sammanträde/förrättning eller motsvarande för vård och tillsyn av 
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funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad 
där omsorgen utförs av en personlig assistent eller annan personal. 

Ersättning utgår med 0,27% av riksdagsledamotsarvodet, 193 kronor per timme, 
dock högst 1 544 kronor per dag. 

§ 17. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde/förrättning och som inte 
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk , 
hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar eller liknande. 

§ 18. Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i §§ 14 – 17, utbetalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat och kan styrka dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna 
uppkom. 

§ 19. Arbetsgivaravgifter 

Såväl arvode som ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån är belagda 
med sociala avgifter för kommunen. Arvode och ersättningar för förlorad 
arbetsinkomst, semesterförmån är att hänföra till inkomst av tjänst. 

§ 20. Begäran om ersättning 

För att få ersättning enligt §§ 3 -5, 6  8, 13-18, ska den förtroendevalde anmäla sina 
förluster och kostnader. 

Nämndssekreterare/motsvarande ansvarar för att uppgifter om förtroendevalds 
deltagande i sammanträde /förrättning i kommunfullmäktige, 
kommunfullmäktigeberedningar, nämnder/styrelser, utskott rapporteras. 

Förtroendevald ansvarar för att uppgift om förlorad arbetsinkomst lämnas till 
nämndssekreterare/motsvarande. 

Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 6 
månader från den dagen för sammanträde/förrättning till vilken kostnaden hänfört 
sig. 

§ 21. Utbetalning 

Fast arvode utbetalas varje månad. Ersättning i övrigt utbetalas månadsvis i 
efterskott. 

§ 22. Tolkning och tillämpning 

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation beslutar om tolkning och tillämpning av 
dessa regler. 
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MISSIV 
Arvoden till förtroendevalda i Sala kommun 2023 -2026  

 
INLEDNING 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 november 2021 behandlades ärendet 
om Förtroendemannaorganisation och arvoden 2023 - 2026.  

Bakgrund till detta var att en ny mandatperiod tar sin början den 1januari 2023. 
Inför denna bör ett arbete göras, i likhet med tidigare år, för att lägga fast 
förtroendemannaorganisationen efter 1januari 2023 och därtill hörande 
arvodesfrågor.  

Kommunstyrelsen beslöt att tillsätta en parlamentarisk kommitté bestående av 
ordförande (representerande majoriteten), vice ordförande (representerande 
oppositionen) samt därutöver 1 ledamot från varje i kommunfullmäktige 
representerat parti med uppdrag att föreslå en ny förtroendemannaorganisation 
och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Kommunstyrelsen beslöt även att utgångspunkt för kommitténs arbete skulle vara 
dagens förtroendemannaorganisation med därtill hörande arvodesbestämmelser.  

Ärendet 
Ledamöter i den parlamentariska kommittén har varit Anders Wigelsbo (C), 
ordförande, Per-Olov Rapp (S), v ordförande, Anders Westin (C), Ulrika Spårebo (S), 
Erik Hamrin (M), Mona Johansson (L), Per-Olov Palm (KD),  Hanna Westman (SBä), 
Tryggwe Lindman (SD), Johanna Ritvadotter (V) och Ingela Kilholm Lindström (MP). 

Sekreterare iden parlamentariska kommittén har varit kommunjurist Arminé 
Kanakanian. Även kommunstrateg Christina Söderström-Nilsson har deltagit i 
kommitténs arbete.  

Den parlamentariska kommittén har träffats 6 gånger för att diskutera förslag till 
förtroendemannaorganisation och därtill hörande arvodesfrågor att gälla från och 
med den 1januari 2023.  

Kommittén har i sitt arbete valt att fokusera kring tre delar; 
Förtroendemannaorganisation, Bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda i Sala kommun 2023 -2026 samt Principer för ersättningar och 
arvoden för förtroendevaldas deltagande i olika samarbetsorgan / 
intresseorganisationer som representant för Sala kommun.  

Förtroendemannaorganisation  

Den parlamentariska kommittén föreslår att förtroendemannaorganisationen i dess 
nuvarande utformning behålls med följande förändringar:  
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Vård- och omsorgsnämnden delas upp i två nya nämnder, Äldre- och 
omsorgsnämnden samt Social- och arbetsmarknadsnämnden. De nya nämnderna 
ska bestå av 7 ordinarie ledamöter samt 7 ersättare.   

Individnämnden avskaffas, och de ärenden som tidigare avgjorts där förs över till 
den nya Social- och arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsmarknadsfrågorna förs över från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
till Social- och arbetsmarknadsnämnden. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden renodlas och byter namn till 
Skolnämnden. 

I övrigt föreslås inga förändringar i den politiska organisationen 

Noteras att insynsplatser även fortsättningsvis ska finnas i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens Iedningsutskott för parti som är representerat i 
kommunfullmäktige men som inte av egen kraft eller genom samarbete med andra 
partier getts en ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen eller dess 
ledningsutskott.  

 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Sala 
kommun 2023 -2026  

Bestämmelserna om arvoden och ersättningar för förtroendevalda följer 
riksdagsledamotsarvodet och uppräknas utifrån det av riksdagens arvodesnämnd 
fastställda riksdagsledamotsarvodet per den 1/11 varje år.  

Arvode för sammanträden/förrättningar år oförändrat 0,32% av 
riksdagsledamotsarvodet.  

Vid deltagande i sammanträde/förrättning, oavsett antal, som sammantaget varar 
högst upp till fyra timmar/dag utgår alltid, som tidigare, grundarvode för fyra 
timmar. Detta gäller om inte särskilt anges.  

Arvode till förtroendevald som uppbär ett eller flera fasta uppdrag kan inte uppgå 
till mer än 100%. 

Arvoden för de nya nämnderna: 

Den nya Skolnämnden samt Äldre-och omsorgsnämnden: Arvodet för ordförande 
fastställs till 50% av riksdagsledamotsarvodet, samt arvodet för oppositionens 
företrädare - 2 vice ordförande - fastställs till 15% 

Den nya Social- och arbetsmarknadsnämnden: Arvode för ordförande fastställs till 
40 % av riksdagsledamotsarvodet, samt oppositionens företrädare – 1e vice 
ordförande- fastställs till 10% 

Viss justering har gjorts av de fasta arvodena.  

22



 

Kommunstyrelsen   

3 (3)  
2022-05-03 

 

 
 

Kommunfullmäktiges presidium:  

Ordförandes arvode höjs till 10% (7% 2022), 1e vice ordförandes samt 2e vice 
ordförandes arvode höjs till 2% (1,52% 2022).  

Partiernas gruppledare i kommunfullmäktige 8% (5% 2022).  

Revisionen: Fast arvode för revisionens ordförande höjs till 7% (4,167% 2022). 

Överförmyndaren: Fast arvode för överförmyndaren sänks till 5% (10% 2022) och 
för överförmyndarens ersättare till 2,5% (3% 2022). 

Taket för ersättning för förlorad arbetsinkomst justeras till maximalt 0,6% av 
riksdagsmannaarvodet per timme för högst 8 timmar per dag (0,36% 2022). 

Förtroendevald som uppbär ett fast arvode om 40% eller mer erhåller endast fast 
arvode för uppdraget/uppdragen, det vill säga ej arvode för 
sammanträde/förrättning. 

Ett förtydligande av reglerna för ersättning för förlorad arbetsinkomst för den som 
driver eget företag har gjort. 

 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar, 

att fastställa förtroendemannaorganisation för Sala kommun 2023 -2026 i enlighet 
med bilaga 1 att gälla från och med den 1 januari 2023,  

att insynsplatser även fortsättningsvis ska tillämpas i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens ledningsutskott för parti som är representerat i 
kommunfullmäktige men som inte av egen kraft eller genom samarbete med annat 
parti fått en ordinarie eller ersättarplats i dessa organ, samt 

att fastställa bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Sala 
kommun 2023 —2026 i enlighet med bilaga 2 att gälla från och med den 1 januari 
2023 

 

 

 

 

Anders Wigelsbo (C) 
Ordförande i den parlamentariska kommittén 
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Sala kommun 
Kommunal författningssamling 
 

Bestämmelser om ersättningar och 
arvoden till förtroendevalda 2019-
20222023-2026 
KFS 071 revision 16 

REGLEMENTE 

ANTAGEN: 2018-05-282022-06-20 

Gäller från och med: 2022-01-012023-01-01 

 

§ 1. Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §,  
kommunallagen (2017:725), och de av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, 
ersättare och revisorer inom de kommunala bolagen. 

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, 40% 
gäller endast § 8, §§ 10 – 11, 13-20. 

Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
benämns enligt kommunallagen, kommunalråd, oppositionsråd. 

Den som uppbär ett fast arvode om 40% eller mer erhåller endast ett fast arvode för 
uppdraget/uppdragen, dvs ej arvode för sammanträde/förrättning Förtroendevalda 
som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, 40% av heltid 
erhåller endast ett fast arvode för uppdraget/uppdragen, dvs ej arvode för 
sammanträde/förrättning 

Arvode till förtroendevald som uppbär ett eller flera uppdrag kan aldrig uppgå till 
mer än 100%. 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på betydande del av heltid, 40% eller mer 
har vid ledighet på grund av semester, sjukdom, föräldraledighet förmåner enligt AB 
Allmänna bestämmelser som för arbetstagare i kommunen. 

Förmåner enligt AB allmänna bestämmelser vid sjukdom och föräldraledighet utgår 
först efter en kalendermånads frånvaro. Förmån utgår fr o m första dagen i andra 
månaden.  

Rapportering av semester, sjukdom, föräldraledighet sker i Besched av den 
förtroendevalde.  
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§ 2. Uppräkning av arvoden och ersättningar 

Dessa bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Sala 
kommun och dess bolag följer riksdagsledamotsarvodet och uppräknas utifrån det 
av riksdagens arvodesnämnd fastställda riksdagsledamotsarvodet per den 1/11 
varje år. 

§ 3. Ersättningsberättigade sammanträden m m 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som 
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3 – 8, 
§§ 13 – 18 för; 

a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott, beredningar liksom 
revisorernas sammanträden 

b) Förhandlingar eller förberedelser inför förhandling med 
arbetstagarorganisation eller annan motpart till kommunen 

c) Presidiemöte i fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

§ 4. Övrig ersättningsberättigad tid 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 4 – 8, 
§ 10, §§ 13-18 för; 

a) Protokollsjustering, då särskild tid och plats härför bestäms 

b) Sammanträden med utredningskommitteerutredningskommittéer, 
projektgrupper, och arbetsgrupper 

c) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunala angelägenheter och som 
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget 

d) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än vad den 
förtroendevalde själv tillhör 

e) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ 

f) Överläggning med personalansvarig chef eller annan anställd vid det 
kommunala organ som den förtroendevalde själv tillhör, såvida inte detta 
ersätts på annat sätt 

g) Besiktning eller inspektion efter det att berörd nämnd har fattat beslut i 
frågan 

h) Överläggning med extern myndighet eller organisation 

i) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag 

j) Deltagande som företrädare för kommunen i vänortsmöten, vänortsutbyten 
samt internationella besök 

För ersättning enligt ovanstående punkter § 4 a –j, krävs särskilt uppdrag av 
styrelse, nämnd eller utskott genom protokollfört beslut. I undantagsfall får 
prövning ske i efterhand. 
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§ 5. Förlorad arbetsinkomst 

Vid deltagande i sammanträde/förrättning enligt §§ 3 och 4 utgår ersättning för den 
del av den förlorade arbetsinkomsten som motsvarar tiden för själva 
sammanträdet/förrättningen. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast för sammanträde/förrättning 
som ägt rum på arbetstid och som medfört förlorad arbetsinkomst. 

Förtroendevald som arbetar på annan ort och som för att kunna delta i 
sammanträde/förrättning är ledig från sin arbetsgivare med styrkt löneavdrag för 
tid före eller efter sammanträde/ förrättning får ersättning för styrkt löneavdrag , 
dock för högst åtta timmar per dag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med maximalt 0,6% av 
riksdagsmannaarvodet per timme. 0,36% av riksdagsledamotsarvodet, för 
närvarande maximalt 257 kronor per timme och för högst åtta timmar per dag. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas av den 
förtroendevalde genom skriftligt intyg från huvudarbetsgivare på årsinkomst och 
vid arbete på annan ort genom skriftligt intyg från huvudarbetsgivare på faktiskt 
löneavdrag vid aktuellt sammanträde/förrättning. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst från förtroendevald som är egen 
företagare eller fri yrkesutövare förutsätts styrkas genom exempelvis timlön, avtal 
eller något annat underlag som är lätt tillgängligt. 
Med egenföretagare menas en person som driver näringsverksamhet och som 
innehar F-skattesedel och som samtidigt inte uppbär pension eller är anställd hos 
annat företag/organisation. Förtroendevald som tillika är egenföretagare ska årligen 
till nämndsekreteraren lämna kopia av registreringsbevis där det framgår att 
verksamheten är aktiv samt en kopia på F-skattesedel. Förtroendevald som är egen 
företagare erhåller ersättning som beräknas enligt sjukpenningsgrundande inkomst. 
Beslut om sjukpenninggrundande inkomst ska av förtroendevald inhämtas från 
Försäkringskassan och därefter lämnas in till nämndsekreteraren. 
 
Ersättningen per timme utgår med 1/165 av sjukpenninggrundande inkomst.  

 

Förtroendevald som på grund av kommunala uppdrag går miste om 
arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning  harföräldrapenning har rätt till 
ersättning för styrkta förluster. Den som förlorar förmåner från arbetslöshetskassa 
ska lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid förlusten avser och vilket 
belopp som avses.   

Med ersättning från arbetslöshetsersättning jämställs andra 
arbetsmarknadspolitiska stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 

§ 6. Kommunal pension/förlorad pensionsförmån 

Förtroendevald omfattas av pensionsförmån enligt OPF-KL,PBF-KL, PRF-KL eller 
tidigare beslutade pensionsreglementen i kommunen. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från huvudarbetsgivare som innebär förlorad tjänstepensionsförmån 
vid fullgörandet av uppdraget som förtroendevald ersätts årligen genom en 
utbetalning på 4,5% av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst. 
Genom denna årliga utbetalning har kommunen/bolaget fullgjort sin lagliga 
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skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad tjänstepensionsförmån. 

Förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige omfattas av pensionsförmån såväl 
vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen som vid fullgörande av 
förtroendeuppdrag i kommunala bolag, gemensamma nämnder, kommunalförbund 
och motsvarande. Utbetalning av pensionsförmån bekostas av respektive juridisk 
person, kommun, bolag, nämnd, kommunalförbund eller motsvarande. 

§ 7. Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 
2,3 % av riksdagsledamotsarvodet, för närvarande 1 645 kronor per dag.  

§ 8. Särskilda arbetsförhållanden m m 

Rätten till ersättning enligt §§ 4 – 6, gäller även för de förtroendevalda med speciella 
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses som 
skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträde eller motsvarande. Ersättning utgår för maximalt åtta 
timmar. 

Förtroendevald som på grund av förtroendeuppdraget måste ta ledigt från 
skiftarbete och annat arbete med oregelbundna arbetstider har rätt till ersättning 
vid sådan ledighet för deltagande i sammanträde/förrättning under nästkommande 
dag och efterkommande dag för att få dygnsvila med styrkt förlorad arbetsinkomst. 

Utgångspunkten är att förtroendevald vid utövande av förtroendeuppdrag ska 
beredas en dygnsvila omfattande åtta timmar vid utövandet av 
förtroendeuppdraget. 

§ 9. Arvoden kommunalråd/oppositionsråd 

Kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande ska uppbära ett 
månadsarvode motsvarande 100% av riksdagsledamotsarvodet, för närvarande 
71 500 kronor per månad. 

Kommunalråd får inte uppbära annat kommunalt arvode än vad som här angivits 
och ej heller sammanträdes och eller förrättningsarvode enligt §§ 3 – 4. 

Bilersättning ska inte heller utgå till kommunalråd för resor mellan bostad och 
arbetsplats. 

Om kommunalråd på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
sammanhängande tid överstigande en kalendermånad ska arvodet minskas i 
motsvarande mån. Fast arvode ska då istället utges till den som fullgör uppdraget. 

Oppositionsråd, tillika 2 v ordförande i kommunstyrelsen, 80 % av 
riksdagsledamotsarvodet 57 200 kronor per månad. 

Oppositionsråd får inte uppbära annat kommunalt arvode än vad som här angivits 
och ej heller sammanträdes eller förrättningsarvode enligt §§ 3 – 4. 

Bilersättning ska ej heller utgå till oppositionsråd för resa mellan bostad och 
arbetsplats. Om oppositionsråd på grund av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid överstigande en kalendermånad ska arvodet 

27



minskas i motsvarande mån. 

§ 10. Fasta arvoden 

Fasta arvoden ska utgå till ordförande/oppositionsledare enligt följande. 

Kommunfullmäktige 45 st ordinarie, 23 st ersättare 
Kommunfullmäktiges presidium 
Ordförande 7%10% av riksdagsledamotsarvodet, 5 005 kronor per månad 
1 v ordförande 1,52% av riksdagsledamotsarvodet, 1 072 kronor per månad 
2 v ordförande 1,52% av riksdagsledamotsarvodet , 1 072 kronor per månad 

Kommunfullmäktiges presidium utgör tillika presidium i demokratiberedningen 

Tidsbegränsad beredning utsedd av kommunfullmäktige i specifik fråga 
Ordförande 3% av riksdagsledamotsarvodet, 2 145 kronor per månad för den tid 
beredningens uppdrag pågår. 
 
Partigruppledare 
Partigruppledare 5 8 % av riksdagsledamotsarvodet, 3 575 kronor per månad 

Partigruppledare ansvarar inom respektive parti för den formella kontakten mellan 
partiet och kommunen. Partigruppledare ingår tillsammans med 
kommunfullmäktiges presidium i demokratiberedningen samt kommunfullmäktiges 
valberedning.  

Kommunstyrelsen 13 st ordinarie, 13 st ersättare, insynsplats 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 5 st ordinarie, 5 st ersättare, insynsplats 
Kommunstyrelsens ordförande, tillika ledningsutskott och kommunalråd, se § 9, 
tillika kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 
1 v ordförande, ledningsutskott 20 % av riksdagsledamotsarvodet. 14 300 kronor 
per månad, tillika kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 
2 v ordförande, tillika oppositionsråd, ledningsutskott, 80 % av 
riksdagsledamotsarvodet, 57 200 kronor per mån, tillika kommunstyrelsens 
arbetsgivardelegation 

Bygg- och miljönämnd 5 st ordinarie, 5 st ersättare  
Ordförande 10% av riksdagsledamotsarvodet, 7 150 kronor per månad 
2:e v ordförande 4% av riksdagsledamotsarvodet 2 860 kronor per månad 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 

Kultur- och fritidsnämnd 5 st ordinarie, 5 st ersättare 
Ordförande 10% av riksdagsledamotsarvodet, 7 150 kronor per månad 
2 v ordförande 4% av riksdagsledamotsarvodet 2 860 kronor per månad 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnd 7 st ordinarie , 7 st ersättare 
Ordförande 50% av riksdagsledamotsarvodet 35 750 kronor per månad 
2 v ordförande 10 15 % av riksdagsledamotsarvodet 7 150 kronor per månad 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 

VårdÄldre-och omsorgsnämnd 7 st ordinarie, 7 st ersättare 
Ordförande 50% av riksdagsledamotsarvodet 35 750 kronor per månad 
2 v ordförande 150 % av riksdagsledamotsarvodet 7 150 kronor per månad 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 
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Individnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd 37 st ordinarie, 74 st ersättare 
Individnämndens ordförande och 2 v ordf utses så att personalunion föreligger med 
vård- och omsorgsnämnden. Arvoden för individnämnden ledamöter är invägt i 
utgående arvoden för vård- och omsorgsnämnden. Ordförande 40% av 
riksdagsledamotsarvodet, 2 v ordförande 10 % av riksdagsledamotsarvodet. 
Ordförande, 1 v ordförande, 2 v ordförande utgör tillika nämndens presidium. 
 

Socialjour 
Förtroendevald som är tillgänglig för att fatta myndighetsbeslut i socialjouren 
mellan kl 00.00 – 24.00 under kalendervecka har rätt till ersättning. Ersättning utgår 
till förtroendevald för varje jourvecka med 4 % av riksdagsledamotsarvodet 2 860 
kronor. Individnämndens ledamöter och ersättare utövar socialjour. 
Förrättningsarvode utgår vid aktiv tjänstgöring under socialjouren. 

Revision 
Ordförande 4,167 7% av riksdagsledamotsarvodet, 2 979 kronor per månad 
Revisorer 2,083 % av riksdagsledamotsarvodet, 1 489 kronor per månad  
 
Valnämnd  
Ordförande 4,167 % av riksdagsledamotsarvodet, 2 979 kronor per månad/valår 

Överförmyndare 
Överförmyndare 105% av riksdagsledamotsarvodet, 7 150 kronor per månad 
Ersättare 32,5% av riksdagsledamotsarvodet., 2 145 kronor per månad 

§ 11. Frånvaro för förtroendevald med fast arvode 

Om fast arvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid överstigande en 
kalendermånad ska arvodet minskas i motsvarande mån. Fast arvode ska då istället 
utges till den som fullgör uppdraget. 

Om förtroendevald med fast arvode begär att bli entledigad från uppdraget ska 
arvodet upphöra den dag då kommunfullmäktiges beslutsprotokoll justerats. 

§ 12. Uppgifter som förtroendevald ska utföra inom ramen för fast 
ordförandearvode 

Uppgifter som förtroendevald ska utföra inom ramen fast arvode 40% eller mer. 

Förtroendevald med fast arvode äger ej rätt till ersättning i form av 
sammanträdes/förrättningsarvode samt förlorad arbetsinkomst för nedan angivna 
uppdrag. 

- Ordförandens genomgång och beredning av ärende med 
sekreterare/tjänsteperson. 

- Genomgång med föredragande eller annan anställd i anledning av styrelse, 
nämnds, utskottssammanträde, ordförandeberedning 

- Rutinmässigt följa verksamhetens arbete  

- Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan tjänsteperson vid 
det kommunala organ den förtroendevalde tillhör vid genomgång och 
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beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 
tjänsteperson med anledning av besiktning, förrättning eller dylikt 

- Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling 

- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt, utövande av 
delegationsbeslut, överläggningar med företrädare för andra kommunala 
organ eller icke kommunal organ, restid med anledning av ovan uppräknade 
åtgärder 

- Justering av protokoll 

- För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning 
under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller 
motsvarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i 
protokollförda sammanträden med kommunal styrelse/nämnd. 

För oppositionsledare med mindre än 40% uppdrag gäller att följande ska utföras 
inom ramen för fast arvode 

- Rutinmässigt följa verksamhetens arbete 

- Överläggning med verksamhetsansvarig chef eller annan tjänsteperson vid 
et kommunala organ den förtroendevalda tillhör 

- Besök i verksamhet för information, utanordning eller påskrift av handling  

- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt 

- Överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller icke 
kommunala organ 

- Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 

- Justering av protokoll 

Kommunala bolag – arvoden, ersättningar 
Ersättning till ledamöter och ersättare i de kommunala bolagen, hel- eller delägda 
utgår enligt §§ 4 – 8, 10, 13 

Sala-Heby Energi AB  
Ordförande 15 % av riksdagsledamotsarvodet 10 725 kronor per månad inkluderat 
ordförandeskap i Sala-Heby elnät AB och Hesab.  Styrelseledamöter utses så att 
personunion föreligger mellan Sala Heby-Energi AB, Sala Heby Elnät AB och Hesab. 

Salabostäder AB 
Ordförande 10 % av riksdagsledamotsarvodet 7 150 kronor per månad 

Sala Silvergruva AB 
Ordförande 8,333% av riksdagsledamotsarvodet, 5 958 kronor per månad,  

Styrelseledamot i kommunala bolag utsedd av arbetstagarorganisation med stöd av 
lag om styrelserepresentation erhåller sammanträdesarvode motsvarande övriga 
styrelseledamöters.  

Lekmannarevisorerna i bolag 
Fast arvode utgår med 0,833% av riksdagsledamotsarvode, 596 kronor per månad 
till lekmannarevisorer i Salabostäder AB, Sala Heby Energi AB, Sala Silvergruva AB 
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§ 13. Arvode för sammanträden/förrättning m m 

Förtroendevald har rätt till ersättning för deltagande i sammanträden/förrättningar. 

Arvode utgår med 0,32% av riksdagsledamotsarvodet, för närvarande 229 kronor 
per timme. Vi deltagande i sammanträde/förrättning, oavsett antal, som 
sammantaget varar högst upp till fyra timmar/dag utgår alltid arvode för fyra 
timmar, så kallat grundarvode 916 kronor. För sammanträde/förrättning som 
sammantaget varar utöver fyra timmar/dag utgår ersättning för det antal timmar 
som sammanträdet/förrättningen varat, dock högst för åtta timmar per dag. 

För protokollsjustering utgår enligt § 4 a), då särskild tid och plats bestämts härför, 
utgår ersättning med två timarvoden, 458 kronor. 

§ 14. Ersättning för kostnader, resekostnader och traktamenten 

Kostnader för resor till och från sammanträde eller förrättning ersätts enligt 
grunderna i det kommunala reseavtalet. Ersättning utgår endast i de fall avståndet 
mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdeslokalen överstiger 8 
kilometer enkel resa. 

Förtroendevald som använder egen bil bör låta annan förtroendevald som deltager i 
sammanträdet/förrättningen och färdas i huvudsak samma väg i mån av utrymme 
medfölja i bilen, samt söka att medverka att dylik samåkning kommer till stånd i 
största möjliga utsträckning. 

Resa med cykel till och från sammanträde/förrättning ersätts med 18:50  kronor per 
cyklad mil. Kostnader för resa med buss till och från sammanträde ersätts med 
faktisk kostnad. 

Ersättning utgår inte för resor som normalt är att betrakta som resor till och från 
arbetet. 

Förtroendevald, vilken har merkostnader för kost och logi, i samband med 
förrättning i förtroendeuppdraget utanför kommunen, äger rätt till ersättning i 
enlighet med det kommunala traktamentsavtalet. 

§ 15. Barntillsynskostnader 

Ersättning utbetalas till förtroendevald för kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande vid sammanträde/förrättning eller motsvarande för vård och tillsyn av 
barn som vårdas i den förtroendevaldes hem av anlitad barnvakt och som under året 
inte hunnit fylla 13 år. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättningen utgå även för äldre barn. Ersättning 
utgår med 0,27% av riksdagsledamotsarvodet, 193 kronor per timme, dock högst  
1 544 kronor per dag. 

§ 16. Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Ersättning utbetalas till förtroendevald för kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande vid sammanträde/förrättning eller motsvarande för vård och tillsyn av 
funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad 
där omsorgen utförs av en personlig assistent eller annan personal. 
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Ersättning utgår med 0,27% av riksdagsledamotsarvodet, 193 kronor per timme, 
dock högst 1 544 kronor per dag. 

§ 17. Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde/förrättning och som inte 
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk , 
hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar eller liknande. 

§ 18. Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i §§ 14 – 17, utbetalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat och kan styrka dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna 
uppkom. 

§ 19. Arbetsgivaravgifter 

Såväl arvode som ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån är belagda 
med sociala avgifter för kommunen. Arvode och ersättningar för förlorad 
arbetsinkomst, semesterförmån är att hänföra till inkomst av tjänst. 

§ 20. Begäran om ersättning 

För att få ersättning enligt §§ 3 -5, 6  8, 13-18, ska den förtroendevalde anmäla sina 
förluster och kostnader. 

Nämndssekreterare/motsvarande ansvarar för att uppgifter om förtroendevalds 
deltagande i sammanträde /förrättning i kommunfullmäktige, 
kommunfullmäktigeberedningar, nämnder/styrelser, utskott rapporteras. 

Förtroendevald ansvarar för att uppgift om förlorad arbetsinkomst lämnas till 
nämndssekreterare/motsvarande. 

Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 6 
månader från den dagen för sammanträde/förrättning till vilken kostnaden hänfört 
sig. 

§ 21. Utbetalning 

Fast arvode utbetalas varje månad. Ersättning i övrigt utbetalas månadsvis i 
efterskott. 

§ 22. Tolkning och tillämpning 

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation beslutar om tolkning och tillämpning av 
dessa regler. 
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SKOLNÄMND KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMND

BYGG- OCH 
MILJÖNÄMND

DEMOKRATIBEREDNING 
ÖVERFÖRMYNDARE 
KOMMUNREVISION 

LEDNINGSUTSKOTT

KOMMUNALFÖRBUND

VAFAB, HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 
NORRA VÄSTMANLANDS-
SAMORDNNGSFÖRBUND

ARBETSGIVAR-
DELEGATION

BOLAG

SALABOSTÄDER 100%

SALA HEBY ENERGI 87,5%

SALA SILVERGRUVA 
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Medborgar 1 (4)  
2022-04-14 

DIARIENR: DNR 
 
    
    

KONTOR,  ENHET 
Arminé Kanakanian 
Kanslichef/kommunjurist  

 
 

 
 

MISSIV 

Försäljning av skogsfastigheter  
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Sala kommun har under det senaste året ingått förhandlingar med Nordstjernan AB 
som ägs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons allmännyttiga stiftelser. 
Förhandlingarna har haft till syfte att utmynna i en försäljning av skogsfastigheter 
till ett av Nordstjernan ABs dotterbolag, Ramnäs skog AB, som till 100% ägs av 
Nordstjernan AB.  

Förhandlingarna har avsett delar av Sala Stadsskogen 2:1 och Sala Sala-Ösby 6:1, 
hela fastigheten Sala Stadsskogen 2:144 och hela fastigheten Sala Stadsskogen 
2:145.  

Två värderingar av skogsfastigheterna har tagits in av samhällsbyggnadskontoret på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Sala kommun har offererat den högre värderingen 
som köpeskilling för försäljningen. Ramnäs skog AB har accepterat köpeskillingen 
på 115 000 000 kr (hundrafemton miljoner kronor). 

Sala kommun har under förhandlingarna vidhållit vikten av att skogsfastigheterna 
ska brukas enligt fastslagen skogsbruksplan samt fortsatt vara tillgängligt för 
kommunmedborgare, nuvarande arrendatorer samt för Ösby 
naturbruksgymnasium. De utkast över fastighetsöverlåtelseavtal som har utarbetats 
av kommunjurist samt juridiskt ombud för Ramnäs skog AB speglar samt säkrar 
detta genom nyttjanderättsavtal, skriftliga överenskommelser och skrivningar i 
avtalen. 

Särskilt nämnvärt: 

• Ösby naturbruksgymnasium kommer fortsatt att ha rätt att nyttja fastighet 
Sala Ösby 6:1 för sin utbildning. I rätten till nyttjandet inkluderas rätt till att 
bedriva jakt inom utbildningens ramar.  

• Sala kommun har genom avgränsningar säkrat tillgång samt ägarskap av 
befintliga dammar.  

• Samtliga nuvarande nyttjanderätter som finns tecknade på de aktuella 
skogsfastigheterna kommer att överlåtas till Ramnäs skog AB.  

• Möjligheter till rekreation och tillgång till befintligt motionsspår har säkrats 
genom ett nyttjanderättsavtal. 
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• Köparen ska förvalta skogsfastigheterna enligt gällande skogsbruksplan. 

 

På uppdrag av kommunchef har arbetet utförts av representanter från 
samhällsbyggnadskontoret, kommunjurist samt remissinstanser så som rektor på 
Ösby naturbruksgymnasium.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att kommunstyrelsens ledningsutskott hemställer att kommunstyrelsen hemställer 
kommunfullmäktige att godkänna fastighetsöverlåtelseavtal avseende delar av 
fastigheterna Sala Stadsskogen 2:1 och Sala Sala-Ösby 6:1, Sala Stadsskogen 2:144 
och Sala Stadsskogen 2:145.   

 

 

 

Bilagor: 
1    

2    

3    
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☒ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☒ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☒ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☒ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det blir fler jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☒ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☒ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☒ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Överlåtelseavtal avseende delar av fastigheterna Sala 
Stadsskogen 2:1 och Sala Sala-Ösby 6:1 

1 Parter 

1.1 Sala kommun, 212000-2098 (”Säljaren”), och 

1.2 Ramnäs Skog AB, 556848-4983 (”Köparen”). 

Parterna ovan benämns var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

2 Bakgrund 

2.1 Säljaren är ägare till fastigheterna Sala Sala Stadsskogen 2:1 och Sala 
Sala-Ösby 6:1 (”Fastigheterna”). Fastighetsregisterutdrag framgår av 
Bilaga 2.1. 

2.2 Säljaren önskar att överlåta och Köparen önskar att förvärva de 
markområden om ca 277 respektive 588 ha på Fastigheterna som framgår 
av Bilaga 2.2 (”Området”) och Parterna har denna dag (”Avtalsdagen”) 
ingått detta överlåtelseavtal (”Avtalet”).  

2.3 Skogen som finns på Området är viktig för rekreation i Sala kommun. 
Därför är Parterna överens om att nuvarande fritidsanläggningar så som 
motionsspår och vandringsleder ska kvarstå enligt separat 
överenskommelse och vara tillgängliga för allmänheten i enlighet med 
allemansrätten. Parterna är även överens om att skogen ska förvaltas 
ansvarsfullt och långsiktigt i enlighet med, vid tiden för avtalsskrivning, 
framtagen skogsbruksplan, dock utan att detta begränsar Köparens 
möjligheter att vidta nödvändiga eller adekvata åtgärder vid extraordinära 
förhållanden som storm, snöbrott, insektsangrepp, skogsbrand och 
liknande. 

3 Överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter Området till Köparen på de villkor som framgår av 
detta Avtal.  

4 Köpeskilling 

Överlåtelsen av Området sker mot en köpeskilling om 96 410 000 kronor 
(”Köpeskillingen”). 

5 Fastighetsbildning 

5.1 Säljaren ska efter Avtalsdagen ansöka om fastighetsbildning. Säljaren 
godkänner genom undertecknandet av detta Avtal att fastighetsbildning 
kan ske enligt Köparens önskemål och i den mån som Lantmäteriet eller 
domstol kan godkänna. 

42



2 

5.2 [Vid fastighetsbildning ska rättigheter m.m. bildas och/eller överföras 
enligt Bilaga 5.2.] 

5.3 Säljaren ska bistå Köparen vid fastighetsbildningen i den utsträckning 
Köparen begär. För det fall den återstående delar av Fastigheterna (dvs. 
Fastigheterna exklusive Området) inte bedöms utgöra lämpliga 
fastigheter ska Säljaren vidta de åtgärder som erfordras för att uppnå 
sådan lämplighet, exempelvis genom att framställa ett yrkande om 
fastighetsreglering så att de återstående delarna av Fastigheterna 
tillsammans med annan säljaren tillhörig mark bildar en lämplig fastighet. 

5.4 Kan fastighetsbildning beviljas endast om Lantmäteriet kräver att i Bilaga 
2.2 angivna gränser ändras, ska Parterna acceptera en sådan ändring. Om 
Områdets areal därigenom ökar eller minskar med en ha eller mer ska 
Köpeskillingen justeras uppåt respektive nedåt så att priset per ha är 
oförändrat. 

5.5 Detta Avtal är villkorat av att yrkad fastighetsbildning beviljas. För det 
fall fastighetsbildning inte beviljas och Köparen därför inte kan förvärva 
Området är Säljaren skyldig att till Köparen återbetala Handpenningen. 

6 Tillträde och betalning  

6.1 Köparen ska tillträda Området den dag beslut om fastighetsbildning 
vinner laga kraft (”Tillträdesdagen”). 

6.2 Köparen ska på Avtalsdagen erlägga en handpenning om 9 641 000 
kronor (”Handpenningen”).  

6.3 Resterande del av Köpeskillingen, 86 769 000 kronor, ska erläggas på 
Tillträdesdagen. 

6.4 Betalning ska ske till Säljarens bankgirokonto 5766-0151. 

6.5 När Köparen har betalat Köpeskillingen, ska köpebrev för Området 
upprättas och undertecknas av Säljaren och Köparen. 

6.6 På Tillträdesdagen ska Säljaren till Köparen överlämna eventuella övriga 
handlingar som erfordras för att Köparen ska kunna ansöka om 
fastighetsbildning och lagfart. Säljaren ska till Köparen även överlämna 
andra handlingar rörande Området som är av betydelse för Köparen som 
ägare av detta. 

7 Säljarens garantier 

Säljaren garanterar per Avtalsdagen och Tillträdesdagen följande. 

(a) Säljaren har fattat samtliga beslut som är nödvändiga för att 
Säljaren med bindande verkan ska kunna ingå Avtalet och 
genomföra i Avtalet angivna transaktioner. 
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(b) Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheterna och 
har full och oinskränkt äganderätt till Fastigheterna. 

(c) Området är inte föremål för panträtt eller annan liknande 
säkerhetsrätt och är inte föremål för nyttjanderätter eller andra 
belastningar utöver det som anges i Bilaga 7(c).  

(d) Samtliga avtal om nyttjanderätter eller andra belastningar 
avseende Området är skriftliga och har i sin helhet redovisats i 
Bilaga 7(c). Säljaren har inte mottagit eller lämnat någon 
uppsägning rörande något sådant avtal. Det har inte begåtts något 
avtalsbrott mot något sådant avtal. 

(e) Överlåtelsen av Området innebär inte att något 
anställningsförhållande övergår till Köparen. 

(f) Ingen avverkning har skett på Området efter det att 
skogsbruksplanen daterad [DATUM] upprättades. 

(g) Området är inte förorenat eller på annat sätt skadat i sådan 
utsträckning att Köparen kan komma att hållas ansvarig för att 
utföra eller bekosta undersökning eller efterbehandling på eller i 
anslutning till Området. 

(h) Samtliga byggnader och andra anläggningar på Området är 
uppförda och används i enlighet med gällande författningar samt 
bygglov, planer och andra beslut.  

(i) Ingen myndighet eller domstol har utfärdat något föreläggande 
eller annat åläggande avseende Området som på något sätt 
begränsar Köparens möjlighet att råda över detta. 

(j) Området är inte föremål för expropriation eller liknande 
förfarande och inga åtgärder har vidtagits som kan resultera i att 
Området blir föremål för expropriation eller liknande förfarande. 

(k) Området är inte föremål för fastighetsbildning eller liknande 
förfarande. 

(l) Säljaren har inte mottagit några krav och är inte part i 
domstolsprocess eller skiljeförfarande avseende Fastigheterna. 
Inte heller överväger någon tredje part att inleda rättegång eller 
skiljeförfarande eller tvist avseende Fastigheterna på grund av 
förhållanden hänförliga till tiden före Tillträdesdagen. 

(m) Samtliga uppgifter som Säljaren lämnat till Köparen om Fastig-
heterna, innefattande det material som framgår av Bilaga 7(m), är 
i allt väsentligt korrekt och Säljaren har inte undanhållit Köparen 
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uppgifter om några omständigheter eller förhållanden som 
Säljaren insett eller skäligen borde ha insett skulle kunna ha varit 
av betydelse för utformningen av villkoren i detta Avtal. 

8 Områdets skick och friskrivning 

8.1 Före undertecknandet av detta Avtal har Köparen beretts tillfälle att 
besiktiga Området och förvissa sig om dess skick och i övrigt undersöka 
förhållanden av betydelse för Området, dess skick eller värde. Köparen 
har även tagit del av information och handlingar rörande Området samt 
om upplåtna nyttjanderätter och andra belastningar som framgår av 
Bilaga 2.1 och Bilaga 7(c). Säljaren förbehåller att dessa rättigheter ska 
fortsätta att gälla mot Köparen. 

8.2 Området överlåts i befintligt skick. Med undantag för Säljarens ansvar för 
avvikelse från Säljarens Garantier enligt punkten 7 respektive för vad 
Säljaren i övrigt uttryckligen åtagit sig enligt Avtalet har Säljaren inget 
ansvar under eller i anledning av Avtalet eller annars med anknytning till 
överlåtelsen av Området av vad slag det vara må (inklusive för fel i 
Området av vad slag det vara må, som exempelvis rättsliga fel, 
rådighetsfel och faktiska fel såväl kända som s.k. dolda fel). Köparen 
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av 
fel i Området, med undantag för fel som Säljaren ska svara för i enlighet 
med Säljarens Garantier. Säljaren friskriver sig ifrån allt annat ansvar 
som Säljaren i övrigt skulle kunna ha enligt lag annan författning eller 
rättsliga principer och liknande, inklusive men inte begränsat till jorda-
balken, plan- och bygglagen, avtalslagen och köplagen. 

9 Brist i garanti 

9.1 Vid brist i någon av Säljaren lämnad garanti (”Brist”) ska Säljaren ersätta 
Köparen härför genom nedsättning av köpeskillingen. Nedsättningen ska 
ske med ett belopp som svarar krona för krona mot den kostnad, skada 
eller förlust som Bristen innebär för Köparen.  

9.2 Om Bristen avser en skattemässigt avdragsgill kostnad ska Säljarens 
åtagande att ersätta Köparen reduceras i motsvarande mån med den skatt 
som Bolaget besparats. 

9.3 Nedsättningen av köpeskillingen är begränsad till högst ett belopp 
motsvarande köpeskillingen. 

10 Faran 

Säljaren står fram till Tillträdesdagen faran för att Området av våda 
skadas eller försämras. 
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11 Kostnader och intäkter 

Kostnader och intäkter hänförliga till Området ska fördelas mellan 
Säljaren och Köparen med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före 
respektive efter Tillträdesdagen. Fördelning av kostnader och intäkter 
regleras i särskild likvidavräkning per Tillträdesdagen. 

12 Kostnader 

12.1 Alla inskrivnings-, pantbrevs-, intecknings- och stämpelskattekostnader, 
kostnader för fastighetsbildning samt andra motsvarande kostnader 
förenade med överlåtelsen av Området enligt detta Avtal ska bäras av 
Köparen. 

12.2 Vardera Part ska bära sina kostnader i anledning av detta Avtal, inklusive 
arvoden och kostnader för rådgivare. 

13 Ändringar och tillägg  

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska avfattas skriftligen och vara 
undertecknande av Parterna för att vara bindande. 

14 Lagvals- och skiljeklausul 

14.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal, inklusive skiljeklausulen.  

14.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom 
enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedoms-
institut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte 
ska vara Stockholm. 

* * * 
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna erhållit ett 
exemplar var. 
 

 [ORT] den [DATUM]  [ORT] den [DATUM] 

    

 SALA KOMMUN  RAMNÄS SKOG AB 

    

    

 [NAMN]  [NAMN] 

    

    

 [NAMN]  [NAMN] 

Parternas namnteckningar bevittnas: 
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Överlåtelseavtal avseende fastigheten Sala Stadsskogen 2:145 

1 Parter 

1.1 Sala kommun, 212000-2098 (”Säljaren”), och 

1.2 Ramnäs Skog AB, 556848-4983 (”Köparen”). 

Parterna ovan benämns var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

2 Bakgrund 

2.1 Säljaren är ägare till fastigheten Sala Stadsskogen  2:145 
(”Fastigheten”). Fastighetsregisterutdrag framgår av Bilaga 2.1. 

2.2 Säljaren önskar att överlåta och Köparen önskar att förvärva Fastigheten. 
Parterna har denna dag (”Avtalsdagen”) ingått detta överlåtelseavtal 
(”Avtalet”). 

2.3 Skogen som finns på Området är viktig för rekreation i Sala kommun. 
Därför är Parterna överens om att nuvarande fritidsanläggningar så som 
motionsspår och vandringsleder ska kvarstå enligt separat 
överenskommelse och vara tillgängliga för allmänheten i enlighet med 
allemansrätten. Parterna är även överens om att skogen ska förvaltas 
ansvarsfullt och långsiktigt i enlighet med, vid tiden för avtalsskrivning, 
framtagen skogsbruksplan, dock utan att detta begränsar Köparens 
möjligheter att vidta nödvändiga eller adekvata åtgärder vid extraordinära 
förhållanden som storm, snöbrott, insektsangrepp, skogsbrand och 
liknande. 

3 Överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen på de villkor som framgår av 
detta Avtal.  

4 Köpeskilling 

Överlåtelsen av Fastigheten sker mot en köpeskilling om 100 000 kronor 
(”Köpeskillingen”). 

5 Tillträde och betalning 

5.1 Köparen ska tillträda Fastigheten på Avtalsdagen. 

5.2 Köparen ska på Avtalsdagen erlägga Köpeskillingen. 

5.3 Betalning ska ske till Säljarens bankgirokonto 5766-0151. 

5.4 När Köparen har betalat Köpeskillingen, ska köpebrev för Fastigheten 
upprättas och undertecknas av Säljaren och Köparen. 
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5.5 På Tillträdesdagen ska Säljaren till Köparen överlämna eventuella övriga 
handlingar som erfordras för att Köparen ska kunna ansöka om 
fastighetsbildning och lagfart. Säljaren ska till Köparen även överlämna 
andra handlingar rörande Fastigheten som är av betydelse för Köparen 
som ägare av detta. 

6 Säljarens garantier 

Säljaren garanterar per Avtalsdagen och Tillträdesdagen följande. 

(a) Säljaren har fattat samtliga beslut som är nödvändiga för att 
Säljaren med bindande verkan ska kunna ingå Avtalet och 
genomföra i Avtalet angivna transaktioner. 

(b) Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheterna och 
har full och oinskränkt äganderätt till Fastigheterna. 

(c) Fastigheten är inte föremål för panträtt eller annan liknande 
säkerhetsrätt och är inte föremål för nyttjanderätter eller andra 
belastningar utöver det som anges i Bilaga 6(c).  

(d) Samtliga avtal om nyttjanderätter eller andra belastningar 
avseende Fastigheten är skriftliga och har i sin helhet redovisats i 
Bilaga 6(c). Säljaren har inte mottagit eller lämnat någon 
uppsägning rörande något sådant avtal. Det har inte begåtts något 
avtalsbrott mot något sådant avtal. 

(e) Överlåtelsen av Fastigheten innebär inte att något 
anställningsförhållande övergår till Köparen. 

(f) Ingen avverkning har skett på Fastigheten efter det att 
skogsbruksplanen daterad [DATUM] upprättades. 

(g) Fastigheten är inte förorenad eller på annat sätt skadad i sådan 
utsträckning att Köparen kan komma att hållas ansvarig för att 
utföra eller bekosta undersökning eller efterbehandling på eller i 
anslutning till Fastigheten. 

(h) Samtliga byggnader och andra anläggningar på Fastigheten är 
uppförda och används i enlighet med gällande författningar samt 
bygglov, planer och andra beslut.  

(i) Ingen myndighet eller domstol har utfärdat något föreläggande 
eller annat åläggande avseende Fastigheten som på något sätt 
begränsar Köparens möjlighet att råda över detta. 

(j) Fastigheten är inte föremål för expropriation eller liknande 
förfarande och inga åtgärder har vidtagits som kan resultera i att 
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Fastigheten blir föremål för expropriation eller liknande 
förfarande. 

(k) Fastigheten är inte föremål för fastighetsbildning eller liknande 
förfarande. 

(l) Säljaren har inte mottagit några krav och är inte part i 
domstolsprocess eller skiljeförfarande avseende Fastigheterna. 
Inte heller överväger någon tredje part att inleda rättegång eller 
skiljeförfarande eller tvist avseende Fastigheterna på grund av 
förhållanden hänförliga till tiden före Tillträdesdagen. 

(m) Samtliga uppgifter som Säljaren lämnat till Köparen om Fastig-
heterna, innefattande det material som framgår av Bilaga 6(m), är 
i allt väsentligt korrekt och Säljaren har inte undanhållit Köparen 
uppgifter om några omständigheter eller förhållanden som 
Säljaren insett eller skäligen borde ha insett skulle kunna ha varit 
av betydelse för utformningen av villkoren i detta Avtal. 

7 Fastighetens skick och friskrivning 

7.1 Före undertecknandet av detta Avtal har Köparen beretts tillfälle att 
besiktiga Fastigheten och förvissa sig om dess skick och i övrigt 
undersöka förhållanden av betydelse för Fastigheten, dess skick eller 
värde. Köparen har även tagit del av information och handlingar rörande 
Fastigheten samt om upplåtna nyttjanderätter och andra belastningar som 
framgår av Bilaga 2.1 och Bilaga 6(c). Säljaren förbehåller att dessa 
rättigheter ska fortsätta att gälla mot Köparen. 

7.2 Fastigheten överlåts i befintligt skick. Med undantag för Säljarens ansvar 
för avvikelse från Säljarens Garantier enligt punkten 6 respektive för vad 
Säljaren i övrigt uttryckligen åtagit sig enligt Avtalet har Säljaren inget 
ansvar under eller i anledning av Avtalet eller annars med anknytning till 
överlåtelsen av Fastigheten av vad slag det vara må (inklusive för fel i 
Fastigheten av vad slag det vara må, som exempelvis rättsliga fel, 
rådighetsfel och faktiska fel såväl kända som s.k. dolda fel). Köparen 
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av 
fel i Fastigheten, med undantag för fel som Säljaren ska svara för i 
enlighet med Säljarens Garantier. Säljaren friskriver sig ifrån allt annat 
ansvar som Säljaren i övrigt skulle kunna ha enligt lag annan författning 
eller rättsliga principer och liknande, inklusive men inte begränsat till 
jordabalken, plan- och bygglagen, avtalslagen och köplagen. 

8 Brist i garanti 

8.1 Vid brist i någon av Säljaren lämnad garanti (”Brist”) ska Säljaren ersätta 
Köparen härför genom nedsättning av köpeskillingen. Nedsättningen ska 
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ske med ett belopp som svarar krona för krona mot den kostnad, skada 
eller förlust som Bristen innebär för Köparen.  

8.2 Om Bristen avser en skattemässigt avdragsgill kostnad ska Säljarens 
åtagande att ersätta Köparen reduceras i motsvarande mån med den skatt 
som Bolaget besparats. 

8.3 Nedsättningen av köpeskillingen är begränsad till högst ett belopp 
motsvarande köpeskillingen. 

9 Faran 

Säljaren står fram till Tillträdesdagen faran för att Fastigheten av våda 
skadas eller försämras. 

10 Kostnader och intäkter 

Kostnader och intäkter hänförliga till Fastigheten ska fördelas mellan 
Säljaren och Köparen med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före 
respektive efter Tillträdesdagen. Fördelning av kostnader och intäkter 
regleras i särskild likvidavräkning per Tillträdesdagen. 

11 Kostnader 

11.1 Alla inskrivnings-, pantbrevs-, intecknings- och stämpelskattekostnader, 
kostnader för fastighetsbildning samt andra motsvarande kostnader 
förenade med överlåtelsen av Fastigheten enligt detta Avtal ska bäras av 
Köparen. 

11.2 Vardera Part ska bära sina kostnader i anledning av detta Avtal, inklusive 
arvoden och kostnader för rådgivare. 

12 Ändringar och tillägg  

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska avfattas skriftligen och vara 
undertecknande av Parterna för att vara bindande. 

13 Lagvals- och skiljeklausul 

13.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal, inklusive skiljeklausulen.  

13.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom 
enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedoms-
institut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte 
ska vara Stockholm. 

* * * 
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna erhållit ett 
exemplar var. 
 

 [ORT] den [DATUM]  [ORT] den [DATUM] 

    

 SALA KOMMUN  RAMNÄS SKOG AB 

    

    

 [NAMN]  [NAMN] 

    

    

 [NAMN]  [NAMN] 

Parternas namnteckningar bevittnas: 
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Utkast 2022-04-10 

 

Nyttjanderättsavtal – Utbildning 
1 Parter 
1.1 Ramnäs Skog AB, 556848-4983 (”Fastighetsägaren”), och 

1.2 Sala Kommun, 212000-2098 (”Kommunen”) 

Parterna ovan benämns var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

2 Bakgrund 
2.1 Fastighetsägaren har från Kommunen förvärvat den del av fastigheten 

Sala Sala-Ösby 6:1 som framgår av Bilaga 1 (”Området”). 

2.2 På Området har kommunen bedrivit utbildning genom Ösby 
Västmanlands Naturbruksgymnasium.  

2.3 Parterna har överenskommit att Fastighetsägaren ska upplåta Området 
till Kommunen enligt villkoren i detta avtal (”Avtalet”). 

3 Upplåtelse  
3.1 Fastighetsägaren upplåter Området till Kommunen för 

utbildningsändamål inom ramen för Ösby Västmanlands 
Naturbruksgymnasiums verksamhet.  

3.2 Upplåtelse sker för skogsbruksåtgärder innefattande bl.a. röjning, 
gallring, avverkning och plantering samt för jakt. 

3.3 Skogsbruksåtgärder får ske i den omfattning och på de platser som 
Parterna inför varje tillfälle särskilt överenskommer. För utförda 
skogsbruksåtgärder är Kommunen berättigad till marknadsmässig 
ersättning (varvid det bl.a. ska beaktas att åtgärderna utförs av ej 
fullutbildade personer). 

3.4 Jakt får ske i den omfattning, på de platser och mot den ersättning som 
Parterna inför varje tillfälle särskilt överenskommer. 

3.5 Kommunen ansvarar gentemot Fastighetsägaren för att dess verksamhet 
på Området sker på ett sådant sätt att men och brister inte uppstår för 
Fastighetsägaren. Uppkommer men eller brister har Fastighetsägaren rätt 
att avhjälpa dessa på Kommunens bekostnad. 

3.6 Kommunen ansvarar för att teckna erforderliga försäkringar för den 
verksamhet som bedrivs på Området. 

4 Upplåtelsetid 
Upplåtelsen enligt detta avtal ska kvarstå under den tid som Ösby 
Västmanlands Naturbruksgymnasium är verksamt.  

* * * 
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna tagit 
varsitt. 

 Ort:   

 Datum:   

    

 RAMNÄS SKOG AB  SALA KOMMUN 
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Nyttjanderättsavtal – Motionsspår 
1 Parter 
1.1 Ramnäs Skog AB, 556848-4983 (”Fastighetsägaren”), och 

1.2 Sala Kommun, 212000-2098 (”Kommunen”) 

Parterna ovan benämns var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

2 Bakgrund 
2.1 Fastighetsägaren har från Kommunen förvärvat del av fastigheten Sala 

Stadsskogen 2:1 (”Området”). 

2.2 På Området finns ett motionsspår (”Motionsspåret”) som Kommunen 
upplåtit enligt bifogat upplåtelseavtal, Bilaga 1 (”Upplåtelseavtalet”).  

2.3 Parterna har överenskommit att Fastighetsägaren ska upplåta 
Motionsspåret till Kommunen och att Kommunen ska kvarstå som 
upplåtare av Motionsspåret gentemot de i Upplåtelseavtalet angivna 
nyttjanderättshavarna.  

2.4 Parterna ingått detta avtal (”Avtalet”) för att sinsemellan reglera 
Fastighetsägarens upplåtelse av Motionsspåret till Kommunen. 

3 Upplåtelse  
3.1 Fastighetsägaren upplåter Motionsspåret till Kommunen i den 

utsträckning och för det ändamål som anges i Upplåtelseavtalet.  

3.2 Motsvarande rättigheter som tillkommer Kommunen enligt Upplåtelse-
avtalet ska tillkomma Fastighetsägaren.  

3.3 Kommunen ansvarar gentemot Fastighetsägaren för att Motionsspåret 
sköts och hålls i vårdat skick. Om skötseln försummas och det uppstår 
brister i Motionsspåret har Fastighetsägaren rätt, men inte skyldighet, att 
avhjälpa bristen på Kommunens bekostnad. 

3.4 Kommunen får fortsätta upplåta Motionsspåret till nuvarande nyttjande-
rättshavare. Upphör ifrågavarande upplåtelse har Kommunen rätt att 
upplåta Motionsspåret till annan i den utsträckning som anges i 
Upplåtelseavtalet.  

4 Ersättning 
Ingen ersättning ska utgå för upplåtelsen enligt detta Avtal. 

5 Upplåtelsetid 
Upplåtelsen enligt detta avtal sker tillsvidare med en uppsägningstid om 
tolv månader. 

* * * 
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Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Parterna tagit 
varsitt. 

 Ort:   

 Datum:   

    

 RAMNÄS SKOG AB  SALA KOMMUN 
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Utkast 2022-05-20 

 

Överlåtelseavtal avseende fastigheten Sala Stadsskogen 2:144 

1 Parter 

1.1 Sala kommun, 212000-2098 (”Säljaren”), och 

1.2 Ramnäs Skog AB, 556848-4983 (”Köparen”). 

Parterna ovan benämns var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

2 Bakgrund 

2.1 Säljaren är ägare till fastigheten Sala Stadsskogen 2:144 (”Fastigheten”). 
Fastighetsregisterutdrag framgår av Bilaga 2.1. 

2.2 Säljaren önskar att överlåta och Köparen önskar att förvärva Fastigheten. 
Parterna har denna dag (”Avtalsdagen”) ingått detta överlåtelseavtal 
(”Avtalet”). 

2.3 Skogen som finns på Området är viktig för rekreation i Sala kommun. 
Därför är Parterna överens om att nuvarande fritidsanläggningar så som 
motionsspår och vandringsleder ska kvarstå enligt separat 
överenskommelse och vara tillgängliga för allmänheten i enlighet med 
allemansrätten. Parterna är även överens om att skogen ska förvaltas 
ansvarsfullt och långsiktigt i enlighet med, vid tiden för avtalsskrivning, 
framtagen skogsbruksplan, dock utan att detta begränsar Köparens 
möjligheter att vidta nödvändiga eller adekvata åtgärder vid extraordinära 
förhållanden som storm, snöbrott, insektsangrepp, skogsbrand och 
liknande. 

3 Överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter Fastigheten till Köparen på de villkor som framgår av 
detta Avtal.  

4 Köpeskilling 

Överlåtelsen av Fastigheten sker mot en köpeskilling om 18 490 000 
kronor (”Köpeskillingen”). 

5 Tillträde och betalning 

5.1 Köparen ska tillträda Fastigheten på Avtalsdagen. 

5.2 Köparen ska på Avtalsdagen erlägga Köpeskillingen. 

5.3 Betalning ska ske till Säljarens bankgirokonto 5766-0151. 

5.4 När Köparen har betalat Köpeskillingen, ska köpebrev för Fastigheten 
upprättas och undertecknas av Säljaren och Köparen. 

57



2 

5.5 På Tillträdesdagen ska Säljaren till Köparen överlämna eventuella övriga 
handlingar som erfordras för att Köparen ska kunna ansöka om 
fastighetsbildning och lagfart. Säljaren ska till Köparen även överlämna 
andra handlingar rörande Fastigheten som är av betydelse för Köparen 
som ägare av detta. 

6 Säljarens garantier 

Säljaren garanterar per Avtalsdagen och Tillträdesdagen följande. 

(a) Säljaren har fattat samtliga beslut som är nödvändiga för att 
Säljaren med bindande verkan ska kunna ingå Avtalet och 
genomföra i Avtalet angivna transaktioner. 

(b) Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheterna och 
har full och oinskränkt äganderätt till Fastigheterna. 

(c) Fastigheten är inte föremål för panträtt eller annan liknande 
säkerhetsrätt och är inte föremål för nyttjanderätter eller andra 
belastningar utöver det som anges i Bilaga 6(c).  

(d) Samtliga avtal om nyttjanderätter eller andra belastningar 
avseende Fastigheten är skriftliga och har i sin helhet redovisats i 
Bilaga 6(c). Säljaren har inte mottagit eller lämnat någon 
uppsägning rörande något sådant avtal. Det har inte begåtts något 
avtalsbrott mot något sådant avtal. 

(e) Överlåtelsen av Fastigheten innebär inte att något 
anställningsförhållande övergår till Köparen. 

(f) Ingen avverkning har skett på Fastigheten efter det att 
skogsbruksplanen daterad [DATUM] upprättades. 

(g) Fastigheten är inte förorenad eller på annat sätt skadad i sådan 
utsträckning att Köparen kan komma att hållas ansvarig för att 
utföra eller bekosta undersökning eller efterbehandling på eller i 
anslutning till Fastigheten. 

(h) Samtliga byggnader och andra anläggningar på Fastigheten är 
uppförda och används i enlighet med gällande författningar samt 
bygglov, planer och andra beslut.  

(i) Ingen myndighet eller domstol har utfärdat något föreläggande 
eller annat åläggande avseende Fastigheten som på något sätt 
begränsar Köparens möjlighet att råda över detta. 

(j) Fastigheten är inte föremål för expropriation eller liknande 
förfarande och inga åtgärder har vidtagits som kan resultera i att 
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Fastigheten blir föremål för expropriation eller liknande 
förfarande. 

(k) Fastigheten är inte föremål för fastighetsbildning eller liknande 
förfarande. 

(l) Säljaren har inte mottagit några krav och är inte part i 
domstolsprocess eller skiljeförfarande avseende Fastigheterna. 
Inte heller överväger någon tredje part att inleda rättegång eller 
skiljeförfarande eller tvist avseende Fastigheterna på grund av 
förhållanden hänförliga till tiden före Tillträdesdagen. 

(m) Samtliga uppgifter som Säljaren lämnat till Köparen om Fastig-
heterna, innefattande det material som framgår av Bilaga 6(m), är 
i allt väsentligt korrekt och Säljaren har inte undanhållit Köparen 
uppgifter om några omständigheter eller förhållanden som 
Säljaren insett eller skäligen borde ha insett skulle kunna ha varit 
av betydelse för utformningen av villkoren i detta Avtal. 

7 Fastighetens skick och friskrivning 

7.1 Före undertecknandet av detta Avtal har Köparen beretts tillfälle att 
besiktiga Fastigheten och förvissa sig om dess skick och i övrigt 
undersöka förhållanden av betydelse för Fastigheten, dess skick eller 
värde. Köparen har även tagit del av information och handlingar rörande 
Fastigheten samt om upplåtna nyttjanderätter och andra belastningar som 
framgår av Bilaga 2.1 och Bilaga 6(c). Säljaren förbehåller att dessa 
rättigheter ska fortsätta att gälla mot Köparen. 

7.2 Fastigheten överlåts i befintligt skick. Med undantag för Säljarens ansvar 
för avvikelse från Säljarens Garantier enligt punkten 6 respektive för vad 
Säljaren i övrigt uttryckligen åtagit sig enligt Avtalet har Säljaren inget 
ansvar under eller i anledning av Avtalet eller annars med anknytning till 
överlåtelsen av Fastigheten av vad slag det vara må (inklusive för fel i 
Fastigheten av vad slag det vara må, som exempelvis rättsliga fel, 
rådighetsfel och faktiska fel såväl kända som s.k. dolda fel). Köparen 
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av 
fel i Fastigheten, med undantag för fel som Säljaren ska svara för i 
enlighet med Säljarens Garantier. Säljaren friskriver sig ifrån allt annat 
ansvar som Säljaren i övrigt skulle kunna ha enligt lag annan författning 
eller rättsliga principer och liknande, inklusive men inte begränsat till 
jordabalken, plan- och bygglagen, avtalslagen och köplagen. 

8 Brist i garanti 

8.1 Vid brist i någon av Säljaren lämnad garanti (”Brist”) ska Säljaren ersätta 
Köparen härför genom nedsättning av köpeskillingen. Nedsättningen ska 
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ske med ett belopp som svarar krona för krona mot den kostnad, skada 
eller förlust som Bristen innebär för Köparen.  

8.2 Om Bristen avser en skattemässigt avdragsgill kostnad ska Säljarens 
åtagande att ersätta Köparen reduceras i motsvarande mån med den skatt 
som Bolaget besparats. 

8.3 Nedsättningen av köpeskillingen är begränsad till högst ett belopp 
motsvarande köpeskillingen. 

9 Faran 

Säljaren står fram till Tillträdesdagen faran för att Fastigheten av våda 
skadas eller försämras. 

10 Kostnader och intäkter 

Kostnader och intäkter hänförliga till Fastigheten ska fördelas mellan 
Säljaren och Köparen med hänsyn till vad som belöper sig på tiden före 
respektive efter Tillträdesdagen. Fördelning av kostnader och intäkter 
regleras i särskild likvidavräkning per Tillträdesdagen. 

11 Kostnader 

11.1 Alla inskrivnings-, pantbrevs-, intecknings- och stämpelskattekostnader, 
kostnader för fastighetsbildning samt andra motsvarande kostnader 
förenade med överlåtelsen av Fastigheten enligt detta Avtal ska bäras av 
Köparen. 

11.2 Vardera Part ska bära sina kostnader i anledning av detta Avtal, inklusive 
arvoden och kostnader för rådgivare. 

12 Ändringar och tillägg  

Ändringar och tillägg till detta Avtal ska avfattas skriftligen och vara 
undertecknande av Parterna för att vara bindande. 

13 Lagvals- och skiljeklausul 

13.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal, inklusive skiljeklausulen.  

13.2 Tvist i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom 
enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedoms-
institut. Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte 
ska vara Stockholm. 

* * * 

60



5 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna erhållit ett 
exemplar var. 
 

 [ORT] den [DATUM]  [ORT] den [DATUM] 

    

 SALA KOMMUN  RAMNÄS SKOG AB 

    

    

 [NAMN]  [NAMN] 

    

    

 [NAMN]  [NAMN] 

Parternas namnteckningar bevittnas: 
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Motion till kommunfullmäktige i Sala l . ; i

faktaruta; gåéäääåi%&G'älfäiitftféäläåååéliiäååå?

Sala kommun befinner sig i ekonomisk kris.

Besparingar kommer att krävas på bred front inom alla

kommunens utgiftsområden. Vi politiker måste visa att dessa
besparingar inte bara drabbar övriga kommuninvånare utan även

oss själva och våra arvoden. Vår trovärdighet som politiker
behöver stärkas och en effektiv del av denna process är att vi

ekonomiskt jämställer oss med kommuninvånarna som vi

företräder. Vänsterpartiet har föreslagit det här tidigare i den

parlamentariska kommittén och återkommer nu med förslaget som
en motion.

Vänsterpartiet yrkar

.  Att samtliga politikerarvoden i Sala Kommun sänks till 80%
av nuvarande värde.

Sala den 252 2019

Åsa ForsslV Johanna Ritvadotter (V)
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Motion till kommunfullmäktige i Sala [M...-..
i
l'

Sala kommun befinner sig i en mycket allvarlig ekonomisk kris,

med det enorma underskott som uppstått under föregående år.
Det krävs krafttag att få bukt med detta, det krävs ett konstruktivt
arbete för att få en ekonomi i balans och att se till att ekonomin

även håller långsiktigt.
Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att det behÖVS ett
övergripande synsätt, att all kommunal verksamhet ses över

samtidigt, med konsekvensanalyser, inte minst för barnen men

också för kommuninvånare i stort, för anställda och för de

kommunala verksamheterna.

Vi är också övertygade om att det är ett arbete som med fördel
görs i ett konstruktivt samarbete med det bästa för Sala kommun i

åtanke.

Vi yrkar därför

.  att en parlamentarisk kommitté tillsätts, med representanter

från alla partier i kommunfullmäktige, vars syfte är att ta

fram åtgärder för en ekonomi i balans och en hållbar
långsiktig ekonomisk plan för Sala kommun

. att den parlamentariska kommitténs sammanträden läggs i

samband med andra sammanträden, exempelvis
kommunstyrelsens, i akt och mening att spara pengar

.  att denna motion behandlas skyndsamt

Sala  2019-02—25

      

 

  
Åsa Forss (V) Äiohanna Ri vadotter (V) /
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Medborgar 1 (1)  
2021-10-13 

DIARIENR: 2019/696 
 
    
    

Tekniska kontoret Fastighetsenheten 
Åsa Eriksson 
Enhetschef Namn 

Adress 
PostNr  Ort 
  

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Åsa Eriksson 
Enhetschef 

Fastighetsenheten 
asa.eriksson@sala.se. 

 
 

 

MOTION OM LIKVÄRDIG TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA I OFFENTLIGA OMKLÄDNINGSRUM I 
SALA KOMMUN 

Yttrande 
Vid nyproduktioner utgår Fastighetsenheten från styrande lagar, regler och 
föreskrifter och anpassar (som minst) våra byggnationer efter dessa. I beställningen 
från verksamheten står det angivet hur många omklädningsrum det ska vara och om 
det finns behov av särskilt anpassade omklädningsrum. 

I kommunens gymnastik och träningshallar som används för offentlig verksamhet 
finns traditionella omklädningsrum uppdelade för män och kvinnor, i vissa hallar 
finns även omklädningsrum som användas av t ex domare m m . Att anordna 
ytterligare omklädningsrum kan vara svårt i redan trånga lokaler.  

En möjlig lösning kan vara att använda RWC där det finns plats för dusch. 

Behovet av detta bör ses över och beställas av den som hyr och bedriver verksamhet 
i lokalen. 

 

Sala den 13 oktober 2021 

Åsa Eriksson 

Fastighetschef 

 

102



(”fl—”LEW.

/-, WEN

 

ix - elsens förvaltning

In? ****** 2 019 =Ulr= 29
Diarienr

p:

Motion om likvärdig tillgänglighet för alla i offentliga omklädningsrum i

Sala kommun

Skolgymnastik, aktiv  fritid och möjlighet att utöva idrott i olika former är en viktig del av en god

folkhälsa. Sala kommun äger och driver ett flertal offentliga idrottsanläggningar.

AV tradition, är omklädningsrummen i dessa till största delen indelade i omklädningsrum för kvinnor

och män. Denna uppdelning utesluter helt de personer som upplever sig inte tillhöra något av dessa

kön, och omklädningsrummens beskaffenhet gör att även att transpersoner kan uppleva att de inte

känner sig trygga med att vistas i dessa omklädningsrum.

En studie utförd av folkhälsoinstitutet år 2015 (https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-

press/ nyhetsarkiv/201 5/juni/ohalsa—och—stor-utsatthet-bland—transpersonerl), visade att var tredje av de

tillfrågade transpersonerna, funderat på att ta självmord någon gång under det senaste året. De flesta

av de tillfrågade personerna hade blivit utsatta för kränkande behandling under de senaste tre

månaderna och varannan uppger att de avstått vardagliga aktiviteter under de senaste året av rädsla för

diskriminering. Även för normativa människor är omklädningsrum en laddad plats att då vara t. ex.

transperson eller varken kvinna  eller man i sin könstillhörighet (ickebinär), så blir de könsbestämda

omklädningsrummen en exceptionellt utsatt och påfrestande miljö för dessa individer.

En viktig del i att må så bra som möjligt för kommunens invånare, är att känna sig inkluderad och

välkommen i samhället. Sala kommun bör ta sitt ansvar för inkludering och allas rätt till nyttjande av

kommunens idrottsanläggningar, och därför se till att Ickebinära och transpersoner kan nyttja

kommunens lokaler under samma förutsättningar och med samma trygghet som övriga innevånare.

Där för föreslår vi:

Att det vid alla ny och ombyggnationer av kommunens omklädningsrum tillses att det finns trygga och

självklara möjligheter för ickebinära och transpersoner att byta om utan att avkräva val på

könstillhörighet som antingen man eller kvinna.

Att en kartläggning av kommunens befintliga omklädningsrum genomförs, för att se huruvida

ickebinära och transpersoner har möjlighet att byta om i en trygg miljö i kommunens anläggningar.

Att denna kartläggning används som grund för ett långsiktigt arbete att tillskapa trygga

omklädningsmöjligheter för ickebinära och transpersoner i kommunens anläggningar.

x(i/Lf,(0) Old/L OCH/167C

Ingela Kilholm—Lindström, Miljöpartiet
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CHRISTINA SÖDERSTRÖM-NILSSON 

DIREKT: 0224-747012 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING  
KOMMUNCHEFENS STAB 
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YTTRANDE 

 
2020-01-28 inkom Sala Bästa om en motion gällande förslag att ta fram en 
Jämlikhetsplan.  
Sala har idag inte någon sådan plan men inkluderar jämlikhetsfrågorna i det dagliga 
arbetet på andra sätt. 
Bl a har man gjort om de checklistor som skall användas vid skrivning av ärenden. 
Där har man infogat EUs Horisontella principer. De består idag av Tillgänglighet, 
Icke-diskriminering, Jämställdhet och Ekologisk hållbarhet. Till checklistorna har 
man också bifogat frågor gällande barnkonventionen.  
Sala kommun har också tagit fram en Handlingsplan för CEMR:s 
jämställdhetsdeklaration.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT  

• Sala kommun tar fram en Jämlikhetsplan att gälla från 2022-01-01. 

 

 

Christina Söderström-Nilsson 

Kommunstrateg 
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Från: Hanna Westman[salasb.hanna@gmail.com]
Skickat: 28.01.2020 14:59:11
Till: Kommun Info; Ari Korzeniowski (arikor)[kommun.info@sala.se; Ari.Korzeniowski@mittmedia.se]
Ämne: Motioner från Salas Bästa
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SalasBästahar sett att kommunenåter tagit tag i att få till en Äldreplan,något somvi arbetade
fram tillsammansmed Pensionärsrådet2014, men aldrig fick se dagensljus. Nu har kommunen
tagit riktigt greppoch t o m anställt en projektledareför att ta fram en plan för äldreomsorgen.
Men vi anseratt vi borde titta bredare.Vi föreslår att kommunensätter igångoch arbetar för att
uppnå det globala målet 10, i agenda2030.

”Grundenför ett hållbart samhälleär en rättvis fördelningav resurseroch såvälekonomiskt,
socialt och politiskt inflytande i samhället.Globalamålens ledord är LeaveNo OneBehindoch
mål 10 belyservikten av att verka för ett samhälledär ingen lämnasutanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhällebyggerpå principenom allas lika rättigheteroch möjligheteroberoendeav t.ex.
kön, etnicitet, religion,funktionsvariation,ålder och annanställning.Ävenom mångaländer har haft en
positiv ekonomiskutvecklingmed minskadfattigdom under de senastedecennierna,så har klyftorna
ökat både inom och mellan länder.Jämlikhetminskar risken för konflikter och främjar alla människors
möjlighet att delta i och påverkasamhällsutvecklingen.Bådei världenoch i vår kommun.

Varförinte låta denna projektledarefå bredda projektet och istället ta fram en ”Jämlikhetsplan
för socialt hållbar tillväxt” som innehåller inkluderingoberoendeav kön, ålder,härkomst,sexuell
läggning, funktionshinder, könstillhörighet religioneller politisk tillhörighet?Enbredarekarta
överhur vi på bästa sätt ska kunna inkludera alla invånarei vårt samhällepå ett likvärdigt sätt.
Att avgränsavarje områdeoch låta varje verksamhetsdelha en egenplan gynnarheller inte
helhetsbildenav kommunensalla åtaganden, först behövervi ha ett helikopterperspektivsom
fångar in alla delar.Det är en sådanplan vi vill ha som sedanblir styrande dokument för
kommandesatsningaroch investeringari vår kommun.Det vi är ute efter är att hitta ett
systematisktarbetssätt att arbeta bort orättvisoroch ojämlika förhållandeni Salakommun.

Jagyrkar därför att kommunfullmäktigeger i uppdragtill kommunstyrelsenatt upprätta en
Jämlikhetsplan för social hållbar tillväxt under 2020, som ska redovisasför kommunstyrelseni
maj 2020.

HannaWestman,ledamot kommunfullmäktige,SalasBästa

MOTION
- SALABEHÖVERENJÄMLIKHETSPLANFÖR
SOCIALHÅLLBARTILLVÄXT!
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Medborgar 1 (1)  
2021-09-07 

DIARIENR: 2021/190 
 
    
    

Stab ENHET 
Peter von Walden 
Säkerhetsansvarig  

 
 

 
 

 

YTTRANDE 

Motion från Salas Bästa angående ”Sala Kommun fri från våld!” 
 

YTTRANDE 
Sala kommun är en plats som skall kännas trygg för alla, både för de som är 
anställda- men även övriga som vistas och verkar i våra lokaler såsom skolelever 
och besökare.  

Sala kommun har i sitt arbete med att förebygga hot- och våld utökat organisationen 
med personer som bland annat har som arbetsuppgifter att arbeta med- och följa 
upp detta arbete. En översyn av den befintliga dokumentationen- och kunskapen i 
organisationerna skall göras för att kunna kartlägga var någonstans tonvikten av 
åtgärder behöver sättas in, både utifrån vilka behov personalen har men också vad 
vi kan göra tillsammans med eleverna och eventuellt värdegrundsarbete. Detta 
kommer att ske genom direktkontakt med verksamheterna.  

Det finns en klar och tydlig generell rutin för hur hot- och våldssituationer inom 
kommunens verksamheter skall hanteras. Personal som har behov av repetition 
kommer att stärkas i sina roller genom exempelvis möjlighet till utbildning i 
bemötande av hot- och våldssituationer samt eventuell övning av detsamma. 
Säkerhetsorganisationen skall se över möjligheten att inhämta kompetens, kunskap 
och erfarenhet från interna- och externa organisationer som framgångsrikt bedrivit 
detta arbete för att därefter kunna applicera detta på Sala kommuns olika 
verksamheter.  

 

Peter von Walden 

Säkerhetssamordnare 
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MOTION – ”Salakommunfri frånvåld!”
Salakommunharunderdetsenasteåretdrabbatsavfleravåldsrubrikeri tidningen.Skolanharhaft
fleraincidenterochvåldetkryperalltnärmareochskolpersonalen, eleveroch fackförbunden
efterfrågarsamordningmot problemen. Salakommunhararbetatmycketmedatt förbättra
krishanteringen,menvi saknardet förebyggandearbetetochsamordningenmellanolika
kommunenheterochandrahuvudmänför att arbetaaktivtför att krisernainteuppstår.

I VästeråsharmanutifrånprojektetEnkommunfri frånvåldnu satsatpåatt byggauppett
FörebyggarcentrumsomSalakommunskullekunnatitta påför att få igångdet förebyggandearbetet
ochstoppadetökandevåldet,innandetutvecklastill liknandeproblemsomVästeråsochUppsala
drabbatsav, medväxandeutanförskapsområden,gängkriminalitetochskjutningar.

Mellan2015-2017harVästeråsStad,i samarbetemedriksorganisationenMÄN,varitenavtvå
pilotkommuneri landetför utvecklingavenmodellför ett samordnatochsystematisktvåldspreventivt
arbetemedbarnochungainomskolaoch lokalsamhälle.ModellenheterEnkommunfri frånvåldoch
byggerpåerfarenheternaavMÄNstidigareprojektoch påinternationellaerfarenheterfrånbl.a.USA.
UnderprojektperiodenskullemetodenMVP(Mentorsin ViolencePrevention)testasoch
implementerasi Gymnasieskolan,enstadsdelväljasut sompilotområdeochandraövergripande
resursermobiliseras.Omsatsningenvisadesig framgångsrikskulledenspridastill fler områdeni
VästeråsStadochtill andrakommuneri landet.EnligtdenslutrapportsomredovisatsharVästerås
stadnu startatFörebyggarcentrumsomresultatavprojektet.Kommunenharäveninvolverat
Hallstahammarskommuni arbetetochvi ser gärnaatt ävenSalakommuntar delavdettaochser
överom dettakanvaranågotsomvi i Salakommunkananvändai vårt förebyggandearbeteför att
minskahot ochvåldi Salakommun.

Länktill slutrapporten kanseshär:
https://förebyggarcentrum.se/våra-verksamheter1/en-kommun-fri-från-våld

SalasBästaföreslårdärförkommunfullmäktigebesluta:

Att kommunstyrelsenfår i uppdragatt ta kontaktmedVästeråsStadochFörebyggarcentrumför att
utredahur ett liknandearbetekanpåbörjasi Salakommun.

Magnus Eriksson, ledamot fullmäktige, Salas Bästa
Hanna Westman, ledamot fullmäktige, Salas Bästa
Ulf Westman,ledamotfullmäktige,SalasBästa
LarsSandberg,ledamotfullmäktige,SalasBästa
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Medborgar 1 (1)  
2021-09-07 

DIARIENR: DNR 
 
    
    

Kommunstyrelseförvaltning, Kommunchefens stab 
Arminé Kanakanian 
Kanslichef/Kommunjurist  

 

 

YTTRANDE 

Motion om ökad kollektivtrafik med grannkommuner och fler 
laddstolpar ger större möjligheter till ökad tillväxt och hållbart 
klimat. 
 

I kommunfullmäktiges arbetsordning under punkt 1.23 står det att en motion inte 
får ta upp ämnen av olika slag.   

Så med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Motion om ökad kollektivtrafik 
med grannkommuner och fler laddstolpar ger större möjligheter till ökad tillväxt 
och hållbart klimat bör avvisas. 

 

 

 

Arminé Kanakanian 

Kanslichef/Kommunjurist 
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Föratt ha en fortsatt ökad kollektivtrafikanvändning och för att kunna få mer tillväxt på

landsbygdenbehövsockså kollektivtrafiken utökas både inom kommunen och till

andra kommuner.

Vi ser gärna att ett samarbetemed Avestakommun och Enköpingskommun

intensifieras för att öka kollektivtrafiken till orter som Hedåker,Rosshyttan,Broddbo,

Möklinta – Avestaoch Kumla, Tärna,Varmsätra– Enköpingsamt att de som bor i

Sätrabrunnoch längs Västeråsvägenska kunna få avgiftsfri kollektivtrafik när de åker

de regionala bussarnainom kommungränsen.

Ävendirektbuss till Enköpingfrån Sala stad är något som skulle behövas.

SalasBästa var med och bidrog till att den lokala busstrafiken blev avgiftsfri och anser

att det är ett bra sätt att öka kollektivtrafikåkandet. Enligt statistiken har ävendet

kollektiva åkandet ökat, sedanSala kommun införde det och fler barn som bor centralt

men har vännerpå landsbygdenkan nu ta sig lättare till sina vänner,ävenom föräldrar

saknar bil.

Framtidensteknik pekar också allt mer på självkörandefordon och elfordon vilket i sig

kommer att sänka kostnadernaför transporter,då de största kostnaderna idag inom

transport är personalkostnaderna.Föratt den utvecklingenska fungera behövsockså

fler laddstolpar inom kommunen och samordningav vägnät samt gemensam

kollektivtrafik . Både för framtidens bilägare och bussar.SalasBästa anseratt

kommunen och kommunens privata aktörer behöversöka mer statligt stöd via det

särskilda investeringsstödsom riktar sig till organisationer,företag, kommuner,

stiftelser, samfälligheter och föreningar som vill installera laddningspunkter som ska

användasav anställda.

MOTION– Ökadkollektivtrafikmed grannkommuner
ochflerladdstolpargerstörremöjlighettill ökadtillväxt
ochhållbartklimat.
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Salas Bästa föreslår därför fullmäktige besluta: 

Att Sala kommun tar initiativet till att ha ett informationsmöte om de statliga stöd till 

laddstolpar som finns till näringsliv och föreningar och delge information samt att 

kommunen söker alla statliga bidrag som kan sökas för laddstolpar för kommuner. 

 

Att Sala kommun utreder möjligheterna till ett samarbete med Avesta kommun och 

Enköpings kommun för att öka kollektivtrafiken till orter som Hedåker, Rosshyttan, 

Broddbo, Möklinta – Avesta och Kumla, Tärna, Varmsätra – Enköping  

Att Sala kommun säkerställer att de som bor i Sätrabrunn och längs Västeråsvägen ska 

kunna få avgiftsfri kollektivtrafik när de åker de regionala bussarna inom 

kommungränsen.  

Magnus Eriksson, Gruppledare fullmäktige Salas Bästa 

Hanna Westman, ledamot fullmäktige Salas Bästa 

Ulf Westman, ledamot fullmäktige Salas Bästa 

Lars Sandberg, ledamot fullmäktige Salas Bästa 
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Medborgar 1 (1)  
2022-02-09 

DIARIENR: 2020/206 
 
    
    

Tekniska kontoret ENHET 
Anton Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare  

 
 

 
 

 

YTTRANDE 

Yttrande över Motion om att ta fram en handlingsplan för 
säkerhetsarbetet av dammvallarna 
 

YTTRANDE 
Arbetet med detta pågår sedan ett år tillbaka.  

Vad gäller Lärkan (Grisbachs kanal) så har ett förslag tagits fram dels syftande till att 
förstärka dammvallen, dels för att öka tillgängligheten genom anläggande av 
stödbank i kombination med underhållsväg. För genomförande krävs tillstånd från 
berörda myndighet där dialog har inletts.  

Vad gäller Långforsen så håller den anlitade konsulten, AFRY, på att ta fram ett 
förslag vad gäller åtgärder på kort och lång sikt. Arbetet har blivit försenat på grund 
av sjukdom men bedömningen är att en rapport skall vara klar före sommaren 2022. 
Frågan om att hantera höga flöden ser vi som en mycket prioriterad fråga. Ett 
förslag på lösning har tagits fram men för genomförandet kommer vattendom att 
krävas vilket gör att åtgärden dragit ut på tiden. 
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MOTION – ”Taframen handlingsplanför
säkerhetsarbetetavdammvallarna.”
MånsOlsSällskapethar inkommitmedenskrivelsetill kommunstyrelsen.I dennaskrivelse
efterfrågasen djupareanalysochhandlingsplanför säkerhetsarbetetrunt dammvallarna.Devärnar
om deträdsomfinnsochgerennaturskönomgivningochsomvid tidigareundersökningarvisatsig
stärkadammvallarna.MånsOlsstugföreningär enannanaktör somundermångaår velatse över
säkerhetsarbetetför att kunnaunderhållasinasommarstugoroch få enny detaljplan. Utöverdessa
föreningar, finnsocksåstor utvecklingspotentialför boendenäravattenområdensomkanlockafler
invånaretill vårkommunochutvecklingsmöjligheterpåLärkanområdet.

Idagliggerdammvallsproblemetsomen våt filt överbådeutvecklingsarbetetochsäkerhetsarbetet.
Utifråndeanalysersomgjortspåsenaretid harverksamhetenvaltatt intebyggany skolapå
Lärkanområdeti sambandmedÅkrautredningenp g a ev.okändariskermeddammvallarna.Den
undersökningsomgenomförtsharbelagtsmedsekretess.Oavsetthur storariskernaär meddessa
dammvallar,såmåsteSalakommunta tagi problemet.Ett100årsregnkankommanärsomhelst
ochvi har fleraoffentligaförrättningarsomliggeri densk. riskzonen.Enrejälundersökningbehöver
genomförasocharbetetmedatt förstärkavallarnamåste genomförassåsnartsommöjligt, menäven
öppet, dådet finnsmångaintressenter.

SalasBästahar tidigareföreslagitatt fyllauppdebrantaslänternanedomvallenmedtunga
fyllnadsmassor,och därigenombreddadammvallenvilketgör att släntenfår en flackarelutning,än
vaddenhar idag.Omvi genomförvårt förslagsåblir det ju praktiskttagetomöjligtför vattnetatt
trängaigenombarriären.Detförslagetskulleävenminskabehovenavatt skövlagrönagångenoch
möjliggörasåatt Lärkanområdetochdesjönäraområdenarunt MånsOlskanutvecklas.

Dammarnaär väldigtunika,därförär troligendesomharhaftmestmeddessadammarssäkerhetatt
göra, de somär mestlämpade att varamedochdrivaett dammvallsprojekt. Salakommunskall
givetvisvägain värdefullayttrandenochsynpunkterfrån t.ex.f.d. enhetschefenSvanteKarlssoneller
f.d. vatteningenjörenAndreasKarlssonsomtidigaretillsammansgenomförtdeoerhörtomfattande
ochtidsödandeutredningarsomär såunikaför Silvergruvansc:a500år gamlavattensystem.Där
finnsunikaexpertkunskapsominte får kringgås. Kommunenbordedärförsökasamarbetemedde
expertersomfinnslokalt. Kommunenbehöverocksåfå framkostnaderför vaddettasäkerhetsarbete
kankommaatt kostaochvilkakostnadersomuppståri sambandmedåtgärder, för att budgetera
säkerhetsarbeteti kommandebudgetar.

SalasBästayrkardärförAtt kommunfullmäktigebeslutar:

Att Salakommungesi uppdragatt ta framenHandlingsplanför hur säkerhetsarbetetmed
dammvallarnaskagenomförasmedhänsyntill säkerhetsaspekterutifrånmiljökonsekvensbeskrivning,
utvecklingsmöjligheterför exploateringochbyggnationersamtskyddande avrekreationsområden
medmålsättningatt säkerställaatt kommunenkanfortsättabedrivaverksamhetpåLärkanoch
Dalhemsområdetsamtatt MånsOlsområdetkanfortsättaatt utvecklasför rekreationochboende.
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Att det i handlingsplanen tas fram en åtgärdsplan med beräknade kostnader för genomförande av 
olika säkerhetsalternativ inför kommande budgetberedning. 
 
Att denna Handlingsplan för säkerhetsarbete vid dammvallarna kommuniceras med de intressenter 
som finns vid MånsOls och de lokala experter som ovan redovisats, samt att åtgärdsplanen 
informeras ut till allmänheten.  
 
/Magnus Eriksson, Hanna Westman, Ulf Westman, Lars Sandberg, kommunfullmäktigeledamöter i 
Salas Bästa. 
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Medborgar 1 (1)  
2022-02-16 

DIARIENR: 2020/842 
 
    
    

Tekniska kontoret 
Anton Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare  

 
 

 
 

 

YTTRANDE 

Yttrande angående Motion om skolzon 
 

YTTRANDE 
Tekniska kontoret har en bra lägesbild över trafiken kring skolorna idag, och har en 
medvetenhet kring problemen med till exempel ökad hämta- och lämna-trafik. Vid 
nybyggnad av skolor läggs stort fokus på att lösa dessa frågor. 

Att se över och förbättra gång- och cykelvägarna till och från skolor är något 
kontoret också arbetar aktivt med, barnens säkerhet kommer alltid att prioriteras 
högst. Däremot kan inte eleverna tvingas att nyttja gång- och cykelvägarna.  

Förslaget om en bilfri skolzon är jättebra i teorin men svårt att få till i praktiken. Det 
finns till exempel varuleveranser, lärare eller elever med utökade behov samt 
parkeringsplatser för rörelsehindrade (som styrs av avstånd) att ta hänsyn till. Att 
försöka få till detta enbart genom skyltning brukar inte ge den bästa efterlevnaden, 
vilket i sin tur skapar ett nytt problem och i värsta fall en falsk trygghet. 

Att investera i bra cykelparkering, väder- och vindskyddade, och kanske till och med 
stöldskyddade på skolområdet tror kontoret är en jättebra idé för att främja 
användandet av cykel. 
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DNR 2020/842 
ÄRENDE 11  

JUNEANN WINCENT 

BARN OCH UTBILDNING   
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Remissvar angående motion om skolzon 

BAKGRUND 

9 oktober 2020 fick Skolnämnden begäran om yttrande angående motion om 

skolzon. 

Yttrandet skall vara administrativa enheten tillhanda senast 2020-12-31. 

Förslaget 

I en motion till Salas kommunfullmäktige yrkar Ingela Kilholm Lindström att en 

utredning skyndsamt tas fram runt trafiksituationen runt Salas skolor, att bilfri 

skolzon upprättas runt grundskolor, att skolkontoret tar fram ett projekt som 

skolorna kan arbeta med där gång eller cykling uppmuntras i första hand som sätt 

att ta sig till skolor där det är lämpligt och att kommunen skyndsamt förbättrar 

cykelparkeringarna, gärna genom tak samt bättre fastlåsningsmöjligheter som både 

elever och personal kan nyttja. 

Bakgrunden till förslaget är en ambition att förbättra barns hälsa genom 

vardagsmotion och att skapa grundläggande vanor tidigt i livet. 

Motionären värnar också om barnens trygghet till och från skolan och gör 

bedömningen att barn skjutsas till skolan av sina vuxna i mycket högre grad än vad 

som tidigare gjordes. Det leder, förutom till farlig trafikmiljö, även till försämrad 

luftkvalitet i skolornas närområden. 

YTTRANDE 

Barn och Utbildning delar motionärens bedömning att trafiksituationen runt 

skolorna ibland är ett problem och att situationen behöver förbättras. En 

inventering med bedömning vid varje enskild skolenhet skulle vara en god grund för 

en utredning. Barn och Utbildning medverkar gärna till underlag från verksamheten 

i en sådan utredning. Trafiksäkerhetsfrågor runt skolor är inte avgränsat till skolans 

ansvar, utan måste ses ur ett större samhällsperspektiv. 

Idén om bilfria zoner runt grundskolorna kan också vara god – dock behöver hänsyn 

tas till nödvändiga transporter av exempelvis varor eller av elever och personal som 

har vidimerade behov av sådana. Exempelvis behöver handikapparkeringar i nära 

anslutning till skolbyggnaderna finnas, och därmed även tillstånd för behörig trafik 

för att ta sig fram till dessa. 

I vilken mån organiserade projekt behövs för att uppmuntra elever att cykla eller gå 

till skolan, bör vara varje enskild skolas sak att avgöra. Ett tydligt uppdrag att arbeta 

med detta, baserat på en utredning eller kartläggning, uppfattas av Barn och 

Utbildning som ett bra arbetssätt. Projekt kan vara bra, men är kanske inte rätt 
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Barn och utbildning   

 
 

 

arbetsmodell på alla enheter. På vissa håll är alternativet gå eller cykla i stort sett 

uteslutet, medan det på andra enheter kan variera. 

Förbättrade cykelparkeringar och gärna med tak, framstår också som en god och 

lockande idé. Sådana investeringar renderar antingen i indirekt ökade 

hyreskostnader eller i en investeringsutgift som skolverksamheten betalar direkt ur 

sin årsbudget. Alla sådana utgifter måste bedömas ur ett helhetsperspektiv och 

ställas mot andra angelägenheter i verksamheten. Alternativet är att fullmäktige, om 

motionen antas, även anvisar medel för de ökade kostnaderna. 
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Kommunstyrelsens fÖl'Vällliliig g
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Diarienr Aktbilaga

       

Motion om skolzon

Barns hälsa försämras just nu drastiskt. Barn  i  Västmanland rör sig ännu mindre enligt den senaste

forskningen.

Vardagsmotion är en enkel form av rörelse i vardagen och det är positivt att skapa grundläggande

vanortidigt i Iivet.

Vi vill skapa bilfria skolzoner med säkra cykelvägar, bra cykelparkeringar och säkra gångvägar kring

barnens skolor så att barnen kan få en tryggare väg dit.

Idag har vi en situation runt Salas skolor med hög belastning av biltrafik. Barn skjutsas till skolan av

sina vuxna i mycket högre grad idag än vad som gjordes tidigare. Det leder till en farlig trafikmiljö och

försämrade luftkvaliteter i närmiljön runt skolområdet.

Miljöpartiet i Sala yrkar härmed:

 

Att en utredning skyndsamt tas fram runt trafiksituationen runt Salas skolor.

Att en bilfri skolzon upprättas runt grundskolor.

Att skolförvaltningen tar fram ett projekt som skolorna kan arbeta med där gång eller cykling

uppmuntras i första hand som sätt att ta sig till skolor där det är lämpligt.

Att kommunen skyndsamt förbättrar cykelparkeringarna, gärna genom tak samt bättre

fastlåsningsmöjligheter som både elever och personal kan nyttja.

'i

lidt £  li rr allt;/rgr
Ingela Kilholm Lindström

Miljöpartiet de Gröna i Sala
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YTTRANDE 

ANDERS JOHANSSON 
DIREKT: 0224-74 74 07 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING   
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YTTRANDE 

Motion om att Sala kommun ska upprätta en koldioxidbudget Dnr 
2020/1231 
En koldioxidbudget är angeläget att tas fram för Sala kommun. För att klara 2-
gradersmålet finns en begränsad mängd koldioxid som kan släppas ut till 
atmosfären eftersom en stor del av koldioxiden ackumuleras där. Utifrån 
Parisavtalets skrivningar om att detta ska ske på ett rättvist sätt fördelas den 
globala budgeten först på industrialiserade och icke-industrialiserade länder, och 
bryts därifrån ner till nationsnivå och lokal nivå. FN:s vetenskapliga klimatpanel 
IPCC har uppskattat att jordens befolkning från 2012 kan släppa ut ytterligare 
högst 500 miljarder ton koldioxid under detta århundrade. Om utsläppen blir 
större än så är det troligt att den globala uppvärmningen blir över 1,5 grader och 
risken för en storskalig och potentiellt katastrofal klimatförändring blir 
överhängande. Sveriges koldioxidbudget är 500 miljoner ton fram till år 2100.   

SÅ RÄKNAS EN LOKAL KOLDIOXIDBUDGET UT  
När en koldioxidbudget ska tas fram fastställs först hur mycket koldioxid den 
specifika aktören, till exempel en kommun, släpper ut idag. Här används 
begreppet ”territoriella utsläpp”, där statistik hämtas från Naturvårdsverkets 
emissionsdatabas RUS. Med en geografisk metod fördelas utsläppen över Sverige 
så att endast faktiska utsläpp inom en kommuns gränser tas med i beräkningen. 
Även utsläpp från internationella transporter inkluderas. Då används 
befolkningsstatistik, statistik för utrikes sjöfart från SCB samt utsläpp från 
internationella flygresor beräknade vid Chalmers. Det är viktigt att alla aktörers 
koldioxidbudgetar har så lika underlag som möjligt för att bli jämförbara på 
nationell nivå.  

Det passar bra att det inom kommunnätverket Sveriges ekokommuner görs en 
satsning under 2021 på att samverka kring just hur man tar fram 
koldioxidbudget.  

Det skulle behövas en budget på omkring 50 000 kr för att kunna anlita gänget i 
Uppsala som tagit fram modellen för koldioxidbudgetar så att vi gör en enligt 
vedertagen standard.  

Sala kommun har  tidigare  fått en offert för framtagande av Koldioxidbudget. 
Klimatledarskapsnoden vid inst. för Geovetenskaper, Uppsala universitet, forskar 
bland annat kring koldioxidbudgetar. Under 2017 och 2018 har de tagit fram 
rapporter till ett femtontal kommuner, regioner och län, och fortsätter att utföra 
uppdragsforskning inom området.  
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Forskningen om koldioxidbudgetar har två huvudben, det ena att fastställa den 
återstående svenska koldioxidbudgeten genom att utgå från den globala och 
fördela den till svensk nivå; det andra att fördela budgeten inom Sverige och forska 
kring hur dessa budgetar kan implementeras i praktiken. 
Arbetet erbjuds i två nivåer, där nivå 1 utgörs av en koldioxidbudget redovisad i 
form av en 2-sidors sammanfattning för beslutsfattare med sammanfattande 
diagram. Nivå 2 kommer i form av en omkring 10 sidor lång rapport. Rapporten 
kommer att använda samma metod som i 2018 års rapporter med viss 
vidareutveckling med syfte att ytterligare tydliggöra resultaten. För regioner och 
län ges fördjupad beskrivning av särskilt stora utsläppskällor samt 
utsläppsfördelning mellan kommunerna. Länsstyrelsen i Västmanland har valt att 
inte ta fram någon koldioxidbudget för länet men meddelar i länets klimatstrategi 
att när en sådan tas fram så ska den omfatta även konsumtionsbaserade utsläpp. 
 
VAD SKA VI ANVÄNDA BUDGETEN TILL?  
Om detta faktiskt skulle betraktas som en budget skulle vi kunna göra en plan över 
hur stora utsläpp vi kan kosta på oss, år för år. Det är ett till synes enkelt grepp, 
men det skiljer sig markant från hur samhället fungerar nu. Den budgeten skulle 
sätta ramarna för våra aktiviteter. Att införa en koldioxidbudget, och följa den, 
skulle enligt förespråkarna revolutionera klimatpolitiken.  
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Motion om att Sala kommun ska upprätta en kommunal koldioxidbudget

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal i Paris som rekordsnabbt
ratificerades och som i princip alla världens länder ställer sig bakom. Parisavtalet anger att den
globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, vilket enligt forskningen är absolut
nödvändigt för att inte konsekvenserna av den globala uppvärmningen ska bli oöverstigliga. Det
innebär att de globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av detta århundrade.
Ska detta gå måste alla bidra. Sala kommun har antagit en klimatstrategi samt åtgärdsplan som
innebär att vi bla ska ha 100% förnybara energikällor senast 2030. Det är ett ambitiöst mål och 2030
närmar sig med stormsteg. Viktiga beslut har fattats kring tex produktion av förnybar energi och
förbrukning, men om Sala verkligen ska bidra till 2-gradersmålet, måste även utsläppen minska
snabbt.

Flera kommuner i Sverige, tex Uppsala, Järfälla och Västerås, har i samarbete med Uppsala
universitet tagit fram kommunala koldioxidbudgetar som ett verktyg att visa vad respektive
kommun konkret måste göra för att bidra till 2-gradersmålet. En koldioxidbudget omfattar hela
kommunens geografiska yta och kartlägger vilka områden som är mest väsentliga för kommunen att
arbeta med och inom vilket område som mest resurser ger bästa vinning och resultat.
En koldioxidbudget skulle på ett bra sätt komplettera och konkretisera Sala kommuns mål att bli
koldioxidneutralt till 2030, men även visa vägen efter det årtalet. För bästa resultat bör
koldioxidbudgeten föras in i befintliga styrdokument.

Miljöpartiet yrkar att
- En kommunal koldioxidbudget upprättas
samt att en modell införs för att man kontinuerligt ska kunna följa upp detta arbete.

Sala 8/9-2020

Ingela Kilholm Lindström
Miljöpartiet de gröna i Sala
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Svar på motion om cykelförråd vid LSS Gruppbostad 
Jakobsbergsgatan 
Louise Eriksson (SD) har inkommit med rubricerad motion, som anmäldes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2021. 

Motionären yrkar att  

att kommunstyrelsen uppdrar till samhällstekniska kontoret att omedelbart uppföra 
cykelförråd vid de LSS Gruppbostäder som idag saknar dessa, samt 

att kommunstyrelsen uppdrar till fastighetskontoret att någon form av retroaktiv 
hyresreducering sker för de hyresgäster som sedan inflyttning, kostnadsfritt 
upplåtit delar av sina lägenheter, löpande haft kostnader för rengöringsmedel och 
städning enkom för att Sala kommun ska undgå att följa svensk lagstiftning. 

Motionären beskriver problematik med förvaring i lägenheterna i dagsläget. Vidare 
hänvisar motionären till plan och bygglagen och hur rullstolar samt rullande 
hjälpmedel ska förvaras. 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden och fastighetsenheten för 
yttrande.  

I yttrande från vård- och omsorgsnämnden framgår att den enhet inom Sala 
kommun som vård- och omsorgsnämnden gör beställningar av LSS gruppbostäder 
från är fastighetsenheten. Det är också där efterföljandet av plan och bygglagar 
regleras. Vård- och omsorgsnämnden anser därför att fastighetsenheten bör vara 
den som svarar på inkommen motion gällande cykelförråd.  

I yttrandet från fastighetsenheten framgår att LSS-boendena på Josefsdalsvägen och 
Jakobsbergsgatan har byggts efter beställning från vård och omsorgsnämnden. 
Byggnationerna har skett i samverkan och verksamheten har tagit fram en 
kravspecifikation innehållande behov och funktion för boendet. Enligt 
kravspecifikationen ska det finnas förråd till varje lägenhet i anslutning till 
respektive lägenhetsingång, där man ska kunna köra in en permobil och även kunna 
ladda den. Förrådet kan även användas till rullstol eller cykel. På gården finns 
cykelställ med tak och där finns plats för cirka 10 cyklar.  

Lägenheterna förhyrs med egna hyresavtal enligt Jordabalken 12 kap vanligen kallat 
hyreslagen. Enligt hyreslag finns inga krav separata cykelförråd på fastigheten. 
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Det är självfallet angeläget med goda möjligheter till cykelförvaring, i synnerhet vid 
kommunens LSS-boenden. Det kan dock inte betraktas som lämpligt att genom 
beslut i kommunfullmäktige reglera ersättningar inom enskilda hyresavtal 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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Tjänsteskrivelse 
Motion gällande cykelförråd 

I motionen önskar Sverigedemokraterna att det ska uppföras cykelförråd vid LSS 
Gruppbostäder samt att hyresgästerna på Sala kommuns LSS-boenden ska få en 
retroaktiv hyresreducering p g a att man upplåtit delar av sina lägenheter till 
cykelförvaring. 

LSS-boendena på Josefsdalsvägen och Jakobsbergsgatan har byggts efter beställning 
från Vård och omsorgsnämnden. Byggnationerna har skett i samverkan och 
verksamheten har tagit fram en kravspecifikation innehållande behov och funktion 
för boendet. Enl kravspecifikationen ska det finnas förråd till varje lägenhet i 
anslutning till respektive lägenhetsingång, där man ska kunna köra in en permobil 
och även kunna ladda den. Förrådet kan även användas till rullstol eller cykel. På 
gården finns cykelställ med tak och där finns plats för ca 10 cyklar.  

Lägenheterna förhyrs med egna hyresavtal enl Jordabalken 12 kap vanligen kallat 
hyreslagen. Enl hyreslag finns inga krav separata cykelförråd på fastigheten. 

Fastighetsenheten föreslår att Vård och Omsorgsnämnden vid kommande 
byggnationer av LSS-boende ser över behov och funktioner i byggnationen gällande 
var ett förråd för permobil, cykel och rullstol ska vara placerade. 

 

Sala den 26 april 2021 

 

Åsa Eriksson 

Fastighetschef 
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Svar på motion om att införa digital justering av protokoll 
Magnus Edman (SD)och Joel Liljekvist (SD) har inkommit med rubricerad motion, 
som anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheterna för Sala kommun att införa digital justering av 
protokoll samt att digital justering av sammanträdesprotokoll införs i Sala kommun. 
 
Motionärerna hänvisar till att det under varje verksamhetsår justeras ett stort antal 
protokoll och att protokollen utöver ordförande ska justeras av ledamöter. Den 
ledamot som ska justera protokoll kan ibland behöva ta ledigt från jobb för att 
justera och signera protokoll. Ett möjligt alternativ enligt motionärerna kan vara att 
protokoll godkänns i någon form av e-tjänst. Där den förtroendevalda med sin e-
legitimation direkt kan ”skriva under” och därmed godkänna protokollet. Denna 
hantering snabbar upp processen för såväl tjänstepersoner som förtroendevalda.  
 
Sedan flera år tillbaka bedriver Sala kommun ett aktivt digitaliseringsarbete, där allt 
fler tjänster som tidigare utförts via pappersblanketter nu kan skötas digitalt. 
Frågan om digital signering av dokument är aktuell i hela landet, och det finns olika 
lösningar som tillämpas i olika kommuner och regioner. 
 
Det ligger således helt i linje med det arbete kommunen redan bedriver att utreda 
hur digital justering av protokoll skulle kunna införas i Sala kommun.  
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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Svar på motion om kostpolicy kring matfettet i kommunens 
verksamhet 
Magnus Edman (SD), Louise Eriksson (SD) och Joel Liljekvist (SD) har inkommit med 
rubricerad motion, som anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
april 2021. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att omgående byta ut allt 
bordsmargarin som serveras i kommunen bespisningar mot smör, att omgående 
byta ut allt margarin som används för kommunal matlagning till smör och olja, att 
anta en kostpolicy som innefattar att endast smör och olja får användas och serveras 
i kommunen kök och bespisningar. 
 
Motionärerna hänvisar till att margarin tillverkar av vegetabilisk olja som behandlas 
med diverse kemikalier för att efterlikna smör.  
Förutom palmoljan innehåller margariner även solroslecitin. Enligt motionärerna 
kan det ge upphov till överkänslighetsreaktioner hos människor som är allergiska 
mot ärtor, böner eller jordnötter.  
 
Motionen har remitterats till tekniska kontoret för yttrande. 
I yttrande framgår att utifrån Måltidsenhetens uppdrag planeras och 
näringsvärdsberäknas kommunens menyer och recept till såväl barn i förskolor, 
elever i skolor och boende på kommunens särskilda boenden. Att enbart välja ut just 
matfett och skapa en specifik kostpolicy för just det ser enheten inte som önskvärt. 
Man behöver i stället se helheten för att skapa välbalanserade måltider i kommunen  
verksamheter. 

När det gäller val av matfett så behövs det en blandning av fleromättade fetter och 
även en del mättade fetter för att få en balans. Barn behöver till exempel omega-3- 
och omega-6-fett för att hjärnan och synen ska utvecklas och fungera som de ska och 
för att kroppen ska kunna bygga upp och reparera celler. De behövs också för 
immunförsvaret. Kroppen kan inte själv tillverka omega-3 och omega-6 utan barn 
måste få i sig det via maten. 

Att använda olika slags fetter och oljor vid tillagning gör att enheten kan tillgodose 
detta. Att använda enbart oljor vid tillagning av mat i stora mängder i stora 
kokgrytor och storköksugnar är omöjligt och kräver även att enheten ibland väljer 
andra fetter. 
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I yttrandet redovisas Måltidsenhetens inköp av olika sorters matfett under 2021. 
Det dominerade för smörgåsfett är Bregott och för matlagningsfett rapsolja. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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YTTRANDE 

Yttrande angående Motion om kostpolicy kring matfettet i 
kommunens verksamhet 
 

YTTRANDE 
Enligt skollagen 2011 så ska måltider som serveras till elever i skolan vara energi- 
och näringstäta. Måltidsenheten har dessutom ett uppdrag från den politiska 
ledningen i Sala Kommun att tillaga och servera näringsriktiga måltider till 
kommunens elever.  

Utifrån Måltidsenehetens uppdrag planeras och näringsvärdesberäknas 
kommunens menyer och recept till såväl barn i förskolor, elever i skolor och boende 
på våra Säbo. Att enbart välja ut just matfett och skapa en specifik kostpolicy för just 
det, ser inte enheten som önskvärt. Enheten behöver i stället se helheten för att 
skapa välbalanserade måltider i kommunens verksamheter. 

När det gäller val av matfett så behövs det en blandning av fleromättade fetter och 
även en del mättade fetter för att få en balans. Barn behöver till exempel omega-3- 
och omega-6-fett för att hjärnan och synen ska utvecklas och fungera som de ska och 
för att kroppen ska kunna bygga upp och reparera celler. De behövs också för 
immunförsvaret. Kroppen kan inte själv tillverka omega-3 och omega-6 utan barn 
måste få i sig det via maten. 

Att använda olika slags fetter och oljor vid tillagning gör att enheten kan tillgodose 
detta. Att använda enbart oljor vid tillagning av mat i stora mängder i stora 
kokgrytor och storköksugnar är omöjligt och kräver även att enheten ibland väljer 
andra fetter. 

Under 2021 har Måltidsenhetens kök köpt in följande val av matfetter: 

Smörgåsfett Kg 

Bregott 5 048 

Mjölkfrittmargarin 227 

Lättmargarin  60 
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Matlagningssfett Kg 

Rapsolja 2 915 

Flytande mjölkfritt margarin 1 659 

Smör 772 

Margarin 224 

Olivolja 124 
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Svar på motion om att ta fram en arkitekturpolicy för Sala 
kommun 
Ralf Träskman (SBÄ) har inkommit med rubricerad motion som anmäldes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2019. 

I motionen föreslås att en arkitekturpolicy för Sala kommun ska tas fram. 
Arkitekturpolicyn ska visa kommunens ställningstagande till vad som är attraktivt, 
hållbart och långsiktigt byggande, för att slå vakt om arkitektoniska värden och 
fortsätta bygga på Salakänslan. 

I motionen anges att policyn bör hantera fasader, tak, entréer, material, belysning 
och teknikbyggnader. Vidare anges att nybyggda områden och byggnader i 
efterhand ska utvärderas angående huruvida de uppnått målen. 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 
I yttrande framgår att det redan idag tas stor hänsyn till utformningsfrågor och 
arkitektur i både bygglov och detaljplanering. Ett lättillgängligt, samlat dokument 
om kommunens inställning i arkitekturfrågor, ofta kallat arkitekturpolicy, 
arkitekturstrategi eller arkitekturprogram kan dock bidra till en samlad 
helhetsbedömning. Dokumentet kan vara en gemensam plattform kring 
arkitektoniska frågeställningar och vara vägledande för både kommunen och 
externa intressenter vid nya exploateringsprojekt, bygglovsrådgivning, 
förhandsbesked och försäljning av tomtmark. 

 
Samhällsbyggnadskontoret framför vissa aspekter som behöver beaktas: 

• Framtagandet av en arkitekturpolicy är ett omfattande och resurskrävande 
arbete som kan ta hundratals tjänstemanna- eller konsulttimmar 

• Resurser måste skjutas till för att arbetet ska vara möjligt 

• Arbetet är långsiktigt och det kan ta 2—3 år innan man har ett politiskt 
antaget dokument. 

• Hög detaljering där man anger i vilken stil byggnader ska uppföras eller vilka 
material byggnadsdelar ska ha, ingår vanligen inte i ett dokument av den här 
typen. Varje byggnad bör bedömas i sitt sammanhang och varje fall är unikt. 
Dokumentet bör endast ställa upp ambitionerna i stora drag och i vilken 
riktning kommunen vill att bebyggelsen ska utvecklas. 
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• Kan ambitionen att höja arkitektoniska kvaliteter tas upp som en del i 
översiktsplanen? 

• Skulle vissa delarna som rör landsbygden samt generella riktlinjer kunna tas 
fram i samarbete med Heby? 

Av dessa aspekter bör särskilt effekterna av en hög detaljeringsgrad beaktas. Risken 
är ju att en för hög detaljeringsgrad verkar avskräckande för byggherrar som vill 
etablera sig i kommunen, och att en policy i enlighet med motionen därför är negativ 
för bostadsbyggandet i Sala kommun. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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Yttrande angående motion om att ta fram en  
arkitekturpolicy för Sala kommun  
 

SAMMANFATTNING AV MOTIONEN 
Motionen är väckt av Ralf Träskman (Salas Bästa) den 2 mars 2021. 

I motionen föreslås att en arkitekturpolicy för Sala kommun ska tas fram. 
Arkitekturpolicyn ska visa kommunens ställningstagande till vad som är attraktivt, 
hållbart och långsiktigt byggande, för att slå vakt om arkitektoniska värden och 
fortsätta bygga på Salakänslan. 

I motionen anges att policyn bör hantera fasader, tak, entréer, material, belysning 
och teknikbyggnader. Vidare anges att nybyggda områden och byggnader i 
efterhand ska utvärderas angående huruvida de uppnått målen. 

YTTRANDE 
Redan idag tas stor hänsyn till utformningsfrågor och arkitektur i både bygglov och 
detaljplanering. Ett lättillgängligt, samlat dokument om kommunens inställning i 
arkitekturfrågor, ofta kallat arkitekturpolicy, arkitekturstrategi eller 
arkitekturprogram kan dock bidra till en samlad helhetsbedömning. Dokumentet 
kan vara en gemensam plattform kring arkitektoniska frågeställningar och vara 
vägledande för både kommunen och externa intressenter vid nya 
exploateringsprojekt, bygglovsrådgivning, förhandsbesked och försäljning av 
tomtmark. 

Några av de punkter som brukar klargöras i ett sådant dokument är följande: 

• Varför är arkitektur viktigt? 
Kort sammanfattning av vad arkitektur är och vilken inverkan den har på 
bebyggelsen och i förlängningen befolkningen. Beskrivning av vilka mervärden 
som kan skapas genom att satsa på god arkitektur. Varför arkitektoniska 
kvaliteter lönar sig långsiktigt, till skillnad från kortsiktiga genvägar. 
Dokumentet kan på så vis bidra till ökad förståelse av kommunens viljeriktning.  
 

• Vad kännetecknar bebyggelsen i Sala kommun? 
För att underlätta anpassning av ny bebyggelse till den befintliga bör man definiera vilka 
särdrag som kännetecknar Sala kommun, i såväl stadsmiljön som på landsbygden. Denna 
sammanfattning tar avstamp i gjorda inventeringar och Salas nya kulturmiljöprogram. 
 

• Kommunens vision, styrkor och utmaningar. 
En gemensam vision kan exempelvis vara att odla Salas särdrag och att ny bebyggelse 
ska bidra till att stärka kulturmiljöerna och därigenom kommunens varumärke. 
 

• Hur når vi en omsorgsfullt gestaltad miljö? 
Dokumentet bör innehålla riktlinjer både för att bygga i staden och bygga på landet. 
Detta kan vara lättbegripliga och handfasta råd för hur man framhäver och anpassar till 
befintlig miljö. 

158



  TJÄNSTEYTTRANDE 
 2022-01-31  
 
  
 

 
SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon   Exp. 
Org.nr Box 304 Stadshuset 0224-74 70 00   
212000-2098 733 25  SALA Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

 

 

Dokumentet relaterar till gällande lagar och bestämmelser 
Dokumentet grundar sig i utformningskraven i bland annat Plan- och bygglagen, 
men tar det ytterligare ett steg. Dokumentet kan sammanfatta och tillgängliggöra för 
fastighetsägare vad de bör tänka på gällande utformning vid nybyggnad och 
renovering i Sala. Dokumentet blir även av vikt för andra myndigheter när ett 
bygglov eller förhandsbesked överklagas. Om ärendet berör arkitektur eller 
gestaltad livsmiljö, och ligger utanför detaljplanelagt område, utgör en eventuell 
arkitekturstrategi ett viktigt underlag för Länsstyrelsens prövning. 

Användning av dokumentet i olika kommunala processer 
Med stöd i dokumentet kan berörda aktörer lättare få en samsyn kring vikten och 
fördelarna med att investera i god arkitektur. Med ett gemensamt dokument blir det 
lättare att hålla kontinuitet över tid med liknande krav och målsättningar i både 
detaljplanering och bygglov, oberoende av enskilda tjänstemän. Entreprenörer och 
exploatörer kan redan i ett tidigt skede veta vilka krav kommunen kommer att ställa 
kring utformning. Även enskilda fastighetsägare kan få en tydlig sammanfattning av 
kommunens vision i utformningsfrågor. 

Ytterligare aspekter att beakta 
• Framtagandet av en arkitekturpolicy är ett omfattande och resurskrävande 

arbete som kan ta hundratals tjänstemanna- eller konsulttimmar 

• Resurser måste skjutas till för att arbetet ska vara möjligt 

• Arbetet är långsiktigt och det kan ta 2—3 år innan man har ett politiskt 
antaget dokument. 

• Hög detaljering där man anger i vilken stil byggnader ska uppföras eller vilka 
material byggnadsdelar ska ha, ingår vanligen inte i ett dokument av den här 
typen. Varje byggnad bör bedömas i sitt sammanhang och varje fall är unikt. 
Dokumentet bör endast ställa upp ambitionerna i stora drag och i vilken 
riktning kommunen vill att bebyggelsen ska utvecklas. 

• Kan ambitionen att höja arkitektoniska kvaliteter tas upp som en del i 
översiktsplanen? 

• Skulle vissa delarna som rör landsbygden samt generella riktlinjer kunna tas 
fram i samarbete med Heby? 

 

Bilaga 
Exempel på arkitekturpolicy, ”Arkitekturstaden Norrköping” 

 

 

FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

 

 

Patrik Fredlund  Robert Yngvesson 
Bygglovsarkitekt  Planarkitekt 
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                                                MOTION - SALAS BÄSTA 

Motion angående en arkitekturpolicy i Sala kommun  
 
Sala kommun står nu inför en stor expansion av fastighetsbyggande för att nå 
befolkningsmålen. Sala har en stadskärna med arkitektoniska värden att slå vakt om 
samtidigt som nya tillväxtområdens utformning behöver klargöras för att fortsätta bygga på 
Sala-känslan. 
För att vi ska få det Sala som vi efterfrågar och som kommuninvånarna förväntar sig behöver 
kommunen ta aktiv ställning till vad som är attraktivt, hållbart och långsiktigt byggande för att 
säkerställa att det produceras fastigheter som använder innovativ byggteknik, 
energisparande och biologisk mångfald. Vi behöver skapa genomtänkta, konkurrenskraftiga, 
förutsägbara och långsiktiga spelregler för kommunens framtida utveckling.  
I policyn bör områden som fasader, tak, entréer, material, belysning och teknikbyggnader 
med mera finnas med. 
Nybyggda områden och byggnader ska systematiskt utvärderas för att skaffa sig kunskap 
om det tex blev rätt antal P-platser och att kraven på social och miljömässig hållbarhet, 
energieffektivitet och funktionalitet uppnådde målen. 
 

Salas Bästa yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 
Att Sala kommun ges i uppdrag att ta fram en arkitekturpolicy som ska kunna användas i 
hela kommunen. 
 
Sala 2021-03-02 
 

X
Ralf Träskman
Ledamot Salas Bästa
Signerat av: ralf.traskman@sala.se
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Svar på motion om Mäns våld mot kvinnor 
Per-Olov Rapp (S), Emil Andersson Bleckert (S), Viktor Kärvinge (S), Bo Kihlström 
(S), Calle Johansson (S) och Sven Frank (S) har inkommit med rubricerad motion 
som anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige uppdrag till kommunstyrelsen att ta 
fram ett offensivt program till skydd för kvinnor mot mäns våld. 

 

Motionen handlar om att skydda kvinnor från mäns våld genom att ta fram ett 
offensivt program till skydd för kvinnor mot mäns våld.  

I motionen beskrivs att mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som måste 
bekämpas av alla och med hela samhällets samlade kraft. Samt att samverkan och 
samordning mellan samhällets olika aktörer måste förbättras. 

 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

I yttrande framgår att Vård och omsorgskontoret instämmer i Socialdemokraterna 
beskrivning kring att mäns våld mot kvinnor måste bekämpas av alla och med hela 
samhällets samlade kraft. Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och 
något som leder till fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts.  

I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, tydliggörs att socialnämnden ska 
verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp samt 
att nämnden ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 
situation. Personal inom Vård och omsorg arbetar på flera olika plan för att uppfylla 
lagens intentioner.  

På Vård- och omsorgskontoret finns dokumentet ”Handlingsplan mot våld i nära 
relationer 2018-2021”. Handlingsplanen anger hur Vård och omsorg ska arbeta för 
att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära relationer. Handlingsplanen anger 
även mål för att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i enlighet med 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4). 4 VOO - Metod - Våld 
i nära relationer 2018-2021.pdf (sala.se)  

Vård och omsorgskontoret är gärna med och samverkar med övriga aktörer i 
samhället för att ta fram ett offensivt program till skydd för kvinnor mot mäns våld.   

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor är otroligt viktigt. Den farligaste platsen att 
vistas på, rent statistiskt, är det egna hemmet. Även om Sala kommun redan gör 
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mycket för att motverka mäns våld mot kvinnor behöver vi ständigt fråga oss om det 
går att göra mer, och gärna i samverkan med andra aktörer. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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MISSIV 

Yttrande över motion Nu får det vara nog – mäns våld mot 
kvinnor måste upphöra 

 

Bakgrund  

Den 24 april 2021 inkom en motion till Kommunstyrelsen från Socialdemokraterna. 

Kommunstyrelsen ger Vård och omsorgskontoret i uppdrag att yttra sig över 

motionen senast den 27 september 2021.  

Motionen handlar om att skydda kvinnor från mäns våld genom att ta fram ett 

offensivt program till skydd för kvinnor mot mäns våld.   

I motionen beskrivs att mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som måste 

bekämpas av alla och med hela samhällets samlade kraft. Samt att samverkan och 

samordning mellan samhällets olika aktörer måste förbättras.   

Yttrande  

Vård och omsorgskontoret instämmer i Socialdemokraterna beskrivning kring att 

mäns våld mot kvinnor måste bekämpas av alla och med hela samhällets samlade 

kraft. Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och något som leder till 

fysiska och psykiska konsekvenser för de som utsätts.  

I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, tydliggörs att socialnämnden ska 

verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp samt 

att nämnden ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 

övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation. Personal inom Vård och omsorg arbetar på flera olika plan för att uppfylla 

lagens intentioner.    

På Vård- och omsorgskontoret finns dokumentet ”Handlingsplan mot våld i nära 

relationer 2018-2021”. Handlingsplanen anger hur Vård och omsorg ska arbeta för 

att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära relationer. Handlingsplanen anger 

även mål för att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4).  

4 VOO - Metod - Våld i nära relationer 2018-2021.pdf (sala.se) 

Vård och omsorgskontoret är gärna med och samverkar med övriga aktörer i 

samhället för att ta fram ett offensivt program till skydd för kvinnor mot mäns våld.   
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FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till Kommunstyrelsen. 

 

Ingrid Strandman  

Socialchef 

 

 

Bilaga: 

1 Motion, Nu får det vara nog – mäns våld mot kvinnor måste upphöra 
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 
Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 

landsbygden, nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Ja. Ett gemensamt arbete för att stoppa mäns våld mot kvinnor ökar barns 

möjligheteter till en trygg uppväxt.  

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt 

ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social 

ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Har inte varit möjligt.    

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och 

ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska 

naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 

utveckling, i beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 

tyngre, t.ex. samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt 

till skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av 

tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett 

enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör 

kompenserande åtgärder övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas 

värdera beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, 

funktionshinder, tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt 

funktionshinder? (artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier 

som ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra 

grupper av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk 

tillhörighet ökar bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). 

Var särskilt uppmärksam på följande: 
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och 

ungdomar drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets 

bästa, bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i 

en viss situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i 

beslutsfattande på den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, 

remiss till ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 
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KOMMUNSTYRELSEN   
Anders Wigelsbo 

    

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande  

anders.wigelsbo@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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Svar på motion om avgiftsfri LSS insats 
Louise Eriksson (SD) har inkommit med rubricerad motion som anmäldes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att följa LSS-lagstiftningens 
intention och tillförsäkra att barn- och unga som tillhör LSS och oberoende av ålder 
avgiftsfritt beviljas insatserna enligt LSS § ,   punkt 6 och 7 oavsett skolform. 
 
Motionären ger i motionen sin syn på LSS-lagstiftningen och dess tillämpning i Sala 
kommun. Enligt motionären är tillämpningen diskriminerande då alla barn som 
tillhör LSS i Sala kommun inte har möjlighet eller  ens erbjuds att söka insatserna. 
 
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden och utbildning - och 
arbetsmarknadsnämnden för yttrande. 
I yttrandet från Vård- och Omsorg framgår att förvaltningen erhåller statsbidrag i 
form av Habiliteringsersättning och återsökningsmedel från Migrationsverket 
8ersättningen är kopplat individ inom LSS men som även tillhör Migrationsverket 
och därmed utgår ersättning. Vård och omsorg tar idag ut en avgift för mat då barn 
och unga vistas på Korttids. Kommunernas rätt att ta ut avgifter inom insatser LSS 
regleras i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Med det som grund anser Vård- och omsorgsnämnden att även fortsättningsvis 
kunna ta ut avgift för mat för barn och unga som vistas på Korttids. 

Utbildning och Arbetsmarknad framför att enligt aktuellt reglemente svarar 
Utbildnings – och arbetsmarknadsnämnden bland annat för gymnasiesärskola med 
fritidsklubb, detta grundar sig på LSS § 9 p.7 och det gäller oavsett barnets skolform. 
Det finns förnärvarande ett barn som inte tillhör särskolan inskrivet enligt LSS på 
fritidsklubben. Det motionären efterfrågar uppfylls redan idag. 
Vidare framförs att motionen synes blanda samman förskola och fritidshem med LSS 
9 § p.6, kortidsvistelse utanför det egna hemmet. Denna insats är inte förskola eller 
fritidshem, utan en avlastning till familjer. Även här verkställs motionärens yrkande 
då de barn som behöver insatser enligt LSS får det kostnadsfritt efter beviljad 
ansökan. 
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Kommunstyrelsen   

2 (2)  
2022-05-23 

 

 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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DIARIENR: 2021/78 
ÄRENDE NR 10 

    
    

Vård och Omsorg  

Ingrid Strandman 

Socialchef Vård- och omsorgsnämnden 

 

 

 
 

 

MISSIV 

Yttrande över motion avgiftsfri LSS insats dnr 2021/78 

 

Bakgrund 

Den 26 april 2021 inkom en motion till Kommunstyrelsen från Sverige-

demokraterna. Kommunstyrelsen ger Vård och omsorgskontoret i uppdrag att  

yttra sig över motionen senast den 27 september 2021.  

Motionen handlar om att barn och unga som tillhör LSS och oberoende av ålder 

avgiftsfritt beviljas insatserna LSS 9 § 6 samt 9 § 7 oavsett skolform.  

Yttrande  

Vård och omsorg erhåller idag stadsbidrag i form av Habiliteringsersättning och 

återsökningsmedel från Migrationsverket (ersättningen är kopplat individ inom LSS 

men som även tillhör Migrationsverket och därmed utgår ersättning). Vård och 

omsorg tar idag ut en avgift för mat då barn och unga vistats på Korttids.  

Barn/ungdom under 16 år betalar för frukost 15 kr, mellanmål 15 kr, lunch 24 kr 

och middag 24 kr. Barn/ungdom över 16 år betalar för frukost 21 kr, mellanmål  

21 kr, lunch 30 kr och middag 30 kr.  

Kommunernas rätt att ta ut avgifter inom insatser LSS regleras i Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

 
”20 § om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med 
stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidar till 
kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära 
underhållsbidrag som avser barnet”.    
 
Med ovanstående som grund så anses Vård och omsorg även i fortsättningen kunna 
ta ut avgift för den mat de idag gör.  
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till Kommunstyrelsen. 

 

Ingrid Strandman  

Socialchef 
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Vård och Omsorg 

 
 

 

 

Bilaga: 

1 Motion avgiftsfri LSS insats 
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 
Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 

landsbygden, nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Ja.  

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt 

ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social 

ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och 

ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska 

naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att 

betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 

utveckling, i beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 

tyngre, t.ex. samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt 

till skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av 

tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett 

enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör 

kompenserande åtgärder övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas 

värdera beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, 

funktionshinder, tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt 

funktionshinder? (artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier 

som ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra 

grupper av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk 

tillhörighet ökar bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). 

Var särskilt uppmärksam på följande: 

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och 
ungdomar drabbade 
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skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets 

bästa, bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i 

en viss situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i 

beslutsfattande på den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, 

remiss till ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 
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DIARIENR: 2021/144 
 
    
    

Utbildning och Arbetsmarknad 
Jakob Fjellander 
Handläggare Skoljuridik  

 

 

MISSIV 

Motion om avgiftsfri LSS-insats 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Motionären ger i motionen sin syn på LSS-lagstiftningen och dess tillämpning i Sala 
kommun samt yrkar att Kommunfullmäktige beslutar om att följa LSS-
lagstiftningens intention och tillförsäkra att barn och unga som tillhör LSS 
oberoende av ålder avgiftsfritt beviljas insatserna enligt LSS 9 § p. 6 och 7 oavsett 
skolform. 

UTREDNING/TJÄNSTEMÄNNENS YTTRANDE 

Att UOA inte tillhandahåller stöd enligt LSS 
Enligt aktuellt reglemente svarar UAN bland annat för grundsärskola och 
gymnasiesärskola med fritidsklubb. Detta grundar sig på LSS 9 § p. 7 där det fastslås 
att kommunerna ska erbjuda korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.  (Fritidsklubben kan alltså 
ses som en fortsättning på fritidshemmet, som ska erbjudas vid behov till och med 
vårterminen det år barnet fyller tretton år.)  

Motionären har rätt i att LSS inte är begränsat till elever inom särskolan, även om 
det är det vanligaste.  

Utbildning och arbetsmarknad har förstått uppdraget om fritidsklubb så att 
nämnden svarar för LSS 9 § p. 7 oavsett barnets skolform. Det finns för närvarande 
ett barn som inte tillhör särskolan inskrivet enligt LSS på fritidsklubben. Det 
motionären efterfrågar finns alltså idag. 

Att UOA debiterar för det som enligt LSS ska vara gratis 
Motionären anför dessutom två fall av insatser som medför kostnad för dem som 
tillhör LSS målgrupp: Förskola och fritidshem. Detta menar motionären är felaktigt, 
eftersom insatser enligt LSS ska vara gratis. Men dessa två insatser är inte enligt LSS, 
utan enligt skollagen. LSS är inte menat att för somliga personer ersätta det som 
gäller för alla, utan LSS syftar till att förse särskilt behövande medborgare med det 
som de behöver och annars inte skulle få. Som det står i LSS 7§: Personer som anges i 
1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 § 1--9, om de 
behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. 
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2021/144 

 

Motionen synes blanda samman förskola och fritidshem med LSS 9 § p6., 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Denna insats är inte förskola eller 
fritidshem, utan det är avlastning till familjer. Korttidsvistelse innebär att den som 
har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under en kortare eller 
längre period. Syftet kan vara att barnet behöver byta miljö och träffa andra, men 
också att ge anhöriga avkoppling och avlastning. 

Sammanfattning 
Motionärens yrkande verkställs redan. De barn som behöver insatser enligt LSS får 
det kostnadsfritt efter ansökan.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att till Kommunstyrelsen sända missivets utredning som sitt yttrande  samt 

att rekommendera Kommunstyrelsen att hos Kommunfullmäktige hemställa om att 
motionen därmed i de delar som avser Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
ska anses besvarad. 

 

 

Bilagor: 
1 Motion   

2 KF § 44   

3    
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CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 
Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 
landsbygden, nu eller i framtiden? 

JA  NEJ   

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 
Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
På vilket sätt? / Varför inte? 

Skriv här... 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 
främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 
beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, 
hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA   NEJ   

 Skriv här...   

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och 
ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling, i beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, t.ex. samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt 
till skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av 
tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett 
enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör 
kompenserande åtgärder övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas 
värdera beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, 
funktionshinder, tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt 
funktionshinder? (artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier 
som ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra 
grupper av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk 
tillhörighet ökar bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 
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Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). 
Var särskilt uppmärksam på följande: 

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och 
ungdomar drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets 
bästa, bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i 
en viss situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i 
beslutsfattande på den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, 
remiss till ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 
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Svar på medborgarförslag om belysning från Skuggan 3 till 
Viksberg 
Madeleine Hammarström har inkommit med rubricerat medborgarförslag, som 
anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2021. 

Förslagsställaren föreslår att det byggs belysning längs cykelbanan från Skuggan 
3/järnvägsövergången mot Järndammen till Viksberg 100. Det framgår att det är 
många permanentboende i Viksberg. Det är cykelavståndet och gångavstånd till 
centrala Sala, vintertid är sträckan plogad och skött men utan belysning vilket gör 
att de behöver åka bil vintertid.  

Medborgarförslaget har remitterats till Sala-Heby Energi AB och plan- och 
utvecklingsenheten för yttrande. 

I yttrande från Sala-Heby Energi AB framgår att det går att genomföra med kostnad 
på cirka 800 000 kr. Förutom investeringen tillkommer en kostnad för drift och 
underhåll.  

I yttrandet från tekniska kontoret framgår att de är positiva till att belysa gång- och 
cykelvägar generellt. Sträckan mellan Skuggan 3 och Viksberg är dock inte en 
kommunal gång- och cykelväg utan Trafikverkets väg. Detta innebär att Sala 
kommun ej har rådighet över vägen och Trafikverket måste i så fall vara en part i ett 
eventuellt. anläggande av en belysningsanläggning på deras fastighet. Ett första steg 
skulle kunna vara att skicka detta medborgarförslag till Trafikverket och se vad dem 
säger utifrån deras krav på vad som krävs för att belysa en gång- och cykelväg. 

Idag uppfattas sträckan som en gång- och cykelväg som främst nyttjas för att ta sig 
till badplats, rekreationsområden etc. där den främst nyttjas under dygnets ljusa 
timmar. Men om bebyggelsen ökar längs sträckan bör kommunen se över 
möjligheten att belysa för att ge förutsättningar att välja bort bilen och istället välja 
att cykla eller gå till jobb, fritidsaktivitet etc. även under dygnets mörka timmar.  

En utredning bör göras från fall till fall beroende på hur den befintliga/nyanlagda 
gång- och cykelvägen nyttjas/kommer nyttjas. Detta för att sedan ställa det 
ekonomiska mot samhällsnyttan av vad en ny belysningsanläggning skulle ge 
kommuninvånarna innan ett beslut fattas. 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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From:                                 Per-Erik Johansson
Sent:                                  Thu, 3 Jun 2021 05:54:51 +0000
To:                                      Kommun Info; Sara Nässing; Inger Lundin; diariet SHE
Cc:                                      Håkan Carefall
Subject:                             [2021/48] Medborgarförslag om belysning från Skuggan 3 till Viksberg

 
Angående medborgarförslaget så går det att genomföra med kostnad på ca 800 000:- 
Förutom investeringen kommer till en kostnad för drift och underhåll 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Per-Erik  ”Pricke” Johansson 
--------------------------------------------------------------------- 
Elnäts chef 
Sala-Heby Energi Elnät AB 
Besöksadress : Fabriksgatan 14 
                              733 39  Sala 
  
Tel: 0224-57671 
per-erik.johansson@sheab.se  
Hemsida: sheab.se 
  
<image002.jpg> 
 
  
Sala-Heby Energi AB behandlar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. 
  
 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
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YTTRANDE 
 
[2021/48] Medborgarförslag om belysning från Skuggan 3 till Viksberg 
 
Tekniska kontoret är positiva till att belysa gång- och cykelvägar generellt. 

Sträckan mellan Skuggan 3 och Viksberg är dock inte en kommunal gång- och 
cykelväg utan det är Trafikverkets väg. Detta innebär att Sala kommun ej har 
rådighet över vägen och Trafikverket måste i så fall vara en part i ett ev. anläggande 
av en belysningsanläggning på deras fastighet. Ett första steg skulle därmed kunna 
vara att skicka detta medborgarförslag till Trafikverket och se vad dem säger utifrån 
deras krav på vad som krävs för att belysa en gång- och cykelväg. 

Belysning är ett sätt att öka tillgängligheten och säkerheten för de gående och 
cyklister längs gång- och cykelvägen. En separat belysningsanläggning för gång- och 
cykelvägen ger fördel att vägen kan användas tidigare på våren och längre in i den 
mörka årstiden samt till och med att få flera att cykla året runt. Enligt forskning 
bidrar fysisk aktivitet till lägre sjukfrånvaro, friskare och starkare medarbetare samt 
är betydligt miljövänligare än att ta bilen.  

Idag uppfattas sträckan som en gång- och cykelväg som främst nyttjas för att ta sig 
till badplats, rekreationsområden etc. där den främst nyttjas under dygnets ljusa 
timmar. Men om bebyggelsen ökar längs sträckan bör kommunen se över 
möjligheten att belysa för att ge förutsättningar att välja bort bilen och istället välja 
att cykla eller gå till jobb, fritidsaktivitet etc. även under dygnets mörka timmar.     

En utredning bör göras från fall till fall beroende på hur den befintliga/nyanlagda 
gång- och cykelvägen nyttjas/kommer nyttjas. Detta för att sedan ställa det 
ekonomiska mot samhällsnyttan av vad en ny belysningsanläggning skulle ge 
kommuninvånarna innan ett beslut fattas. 

 
 
Tekniska kontoret 
 
 
Andreas Gärdqvist, Projektsamordnare 
Mikael Viktorsson, Enhetschef 
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Svar på medborgarförslag om barnomsorgsbehov under kvällar, 
nätter och helger 
Freweyni Ghirmay har inkommit med rubricerat medborgarförslag, som anmäldes 
på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. 

Förslagsställaren vill att kommunen ska erbjuda barnomsorg dygnet runt till de 
föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger. 
Enligt förslagsställaren är det många vårdnadshavare som tvingas tacka nej till 
arbete då det inte går att ordna barnomsorg annat än dagtid. Hon hänvisar till 
Emmylund som är den enda förskolan i Sala som har öppet under kvällar och nätter, 
men endast måndag till torsdag.  
Förslagsställaren skriver att många flera familjer skulle kunna lämna arbetslöshet 
och bli självförsörjande och de fick möjlighet till förskola och fritidshem även 
kvällar, nätter och dagtid på helger. 

Till medborgarförslaget är en namninsamling bilagt. 

Medborgarförslaget har remitterats till utbildning och arbetsmarknadsnämnden för 
yttrande. 

I yttrandet framgår att frågan om vilken omsorg kommunen ska erbjuda kan ställas i 
relation till hur arbetsmarknaden fungerar, vilka arbeten som finns. Enklast kan det 
belysas ifrån kommunens egna behov av arbetskraft. Förslagsställaren är förhindrad 
att ta arbete som undersköterska i Sala kommun, eftersom det saknas barnomsorg. 
Undersköterska är ett bristyrke som kommunen har svårt att rekrytera personal till. 
Årligen ser sig 1-3 personer nödsakade att tacka nej till anställning som 
undersköterska på grund av bristande möjligheter till barnomsorg. 
För att barnomsorg ska finnas för arbete som undersköterska i kommunen skulle 
den behöva utökas till att även omfatta helg, såväl dag som kväll (06.30-21.45). 
 
Det behöver inte finnas nattomsorg för att kunna arbeta som undersköterska i Sala 
kommun, det finns gott om anställningar som inte innebär nattarbete. Förutom att 
behovet är mindre är kostnaderna större. 
Utöver kostnaderna för att tillhandahålla nattomsorg kommer även risken att 
kommunen åläggs stå för transport till skolan. I en dom i Kammarrätten i Göteborg 
från 2021 ålades Göteborgs stad att stå för transporten till skolan, när 
vårdnadshavaren var förhindrad på grund av nattjänstgöringen. 
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Ekonomiska konsekvenser är i relation till hur stor volym verksamheten skulle 
komma att omfatta. Att bemanna helgomsorg dag/kväll (18 timmar per vecka) varje 
helg året runt kostar cirka 250 000 kronor. (Vanligen arbetar dock en person inte 
mer än varannan helg, varför kostnaden halveras om det berör endast en familj.) 
Den befintliga nattomsorgen (max 4 nätter per vecka) kostar vid fullt utnyttjande 
drygt en hel tjänst, cirka 500 000 kronor. Att utöka nattomsorg så att den gäller 
samtliga nätter skulle medföra ett ytterligare lika stort ekonomiskt åtagande av 
samma storleksordning.  
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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Handläggare Skoljuridik  

 

 

MISSIV 

Medborgarförslag om barnomsorgsbehov under kvällar, nätter 
och helger 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Ett medborgarförslag har inkommit (se bilaga) om att kommunen ska anordna 
barnomsorg under dagtid helger (inklusive kväll) samt veckans samtliga nätter. På 
Emmylunds förskola erbjuds för närvarande kvällsomsorg på vardagkvällar och 
nattomsorg nätter mellan vardagar. 

Utredningens innehåll 
Nattomsorg har aldrig utnyttjats sedan starten 2018-02-01. 

Kvällsomsorg utnyttjas vanligen en eller ibland två dagar i veckan. 

Om helgomsorg dagtid 

Frågan om vilken omsorg kommunen ska erbjuda kan ställas i relation till hur 
arbetsmarknaden fungerar, vilka arbeten som finns. Enklast kan det belysas ifrån 
kommunens egna behov av arbetskraft. Förslagsställaren är förhindrad att ta arbete 
som undersköterska i Sala kommun, eftersom det saknas barnomsorg. 
Undersköterska är ett bristyrke som kommunen har svårt att rekrytera personal till. 
Årligen ser sig 1-3 personer nödsakade att tacka nej till anställning som 
undersköterska på grund av bristande möjligheter till barnomsorg. 

För att barnomsorg ska finnas för arbete som undersköterska i kommunen skulle 
den behöva utökas till att även omfatta helg, såväl dag som kväll (06.30-21.45).  

Om nattomsorg 
Det behöver inte finnas nattomsorg för att kunna arbeta som undersköterska i Sala 
kommun, det finns gott om anställningar som inte innebär nattarbete. Förutom att 
behovet är mindre är kostnaderna större.  

Utöver kostnaderna för att tillhandahålla nattomsorg kommer även risken att 
kommunen åläggs stå för transport till skolan. I en dom 21-09-29 i Kammarrätten i 
Göteborg ålades Göteborgs stad att stå för transporten till skolan, när 
vårdnadshavaren var förhindrad på grund av nattjänstgöringen. Det skulle till 
exempel innebära att om en sådan nattarbetande vårdnadshavare som bor vid Kilbo 
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skola skjutsar in sitt barn till nattomsorg i tätorten, skulle kommunen tvingas stå för 
taxiresan till skolan på morgonen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser är i relation till hur stor volym verksamheten skulle 
komma att omfatta. Att bemanna helgomsorg dag/kväll (18 timmar per vecka) varje 
helg året runt kostar cirka 250 tkr. (Vanligen arbetar dock en person inte mer än 
varannan helg, varför kostnaden halveras om det berör endast en familj.)  

Den befintliga nattomsorgen (max 4 nätter per vecka) kostar vid fullt utnyttjande 
drygt en hel tjänst, c:a 500 tkr. Att utöka nattomsorg så att den gäller samtliga nätter 
skulle medföra ett ytterligare lika stort ekonomiskt åtagande av samma 
storleksordning.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att sända utredningen enligt missivet till Kommunstyrelsen,   

att avstyrka utökning av nattomsorgen med hänvisning till de påtagliga kostnaderna 
samt   

att tillstyrka att anordna barnomsorg under helger på dagtid (klockan 06:30-21:45). 

 

 

Bilagor: 
1 Medborgarförslag   

2    

3    
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Svar på medborgarförslag om busslinje mellan Sala och Enköping 
Tärna bygdegårdsförening genom Carina Söderberg har inkommit med rubricerat 
medborgarförslag, som anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 
april 2021. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen undersöker möjligheten till busslinje 
mellan Sala och Enköping. Förslaget inkom som en motion vid Tärna 
bygdegårdsförening, där den bifölls. De hänvisar till att en miljömedveten kommun i 
ett modernt samhälle bör verka för att det ska vara möjligt att pendla till och från 
arbete och utbildning utan bil. En busslinje skulle göra bygden mer attraktiv för 
nyinflyttning och undelätta för de med barn och ungdomar samt för äldre.  

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret för yttrande. 

I yttrande framgår att de busslinjer som körs i kommunen är antingen kommunala 
eller regionala. Om linjerna passerar flera regioner är de transregionala, till exempel 
bussarna mot Uppsala.  

En busslinje mellan Sala och Enköping skulle också vara en transregional linje och 
kräver alltså att både Region Uppsalas och Region Västmanlands styrande politiker 
vill att linjen ska bli av. I dagsläget prioriterar Region Västmanland tågtrafik och 
Region Uppsala har hittills inte varit intresserade av en sådan linje.  

Sala kommun har vid ett flertal tillfällen, senast vid yttrandet över 
länstransportplanen 2021, påtalat behovet av en sådan busslinje – dock utan att nå 
framgång. Det råder bred politisk enighet om att fortsätta arbeta för att åstadkomma 
en bussförbindelse med Enköping. 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 

 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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YTTRANDE 

Yttrande angående Medborgarförslag om busslinje mellan Sala 
och Enköping 
 

YTTRANDE 
De busslinjer som körs i kommunen är antingen kommunala eller regionala. Om 
linjerna passerar flera regioner är de transregionala, till exempel bussarna mot 
Uppsala.  

En busslinje mellan Sala och Enköping skulle också vara en transregional linje och 
kräver alltså att både Region Uppsalas och Region Västmanlands styrande politiker 
vill att linjen ska bli av. I dagsläget prioriterar Region Västmanland tågtrafik och 
Region Uppsala har hittills inte varit intresserade av en sådan linje.  
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Svar på medborgarförslag om att bredda ena trottoaren på 
Bergsmansgatan 
Ingrid Nordqvist har inkommit med rubricerat medborgarförslag, som anmäldes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. 

Förslagsställaren föreslår att ena trottoaren på Bergsmansgatan breddas. I 
medborgarförslaget framgår att man nu måste gå mitt i gatan med rullatorer, 
barnvagnar eller en dramaten kärra. Förslagsställaren anser att det borde vara 
möjligt att bredda trottoaren för ökad trafiksäkerhet för allas bästa.  

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret för yttrande. 

I yttrande framgår att Bergsmansgatan redan idag är smal med tanke på dess 
funktion som så kallad ”matargata” för varutransporter samt för bilburna boende 
och besökare. Därför är möjligheter till att förändra gatan med bibehållen funktion 
mycket begränsade. I sin smalaste sektion är körbanan endast 4,94 meter bred så 
om en breddning av trottoaren skulle ske skulle parkeringsmöjligheterna längs 
gatan försvinna och det skulle även innebära att kurvtagning för tyngre trafik skulle 
bli problematisk.  

En tidigare utredning har uppskattat att ombyggnad av trottoar till gång- och 
cykelväg på gatan skulle kosta mellan 490 tkr och 825 tkr om eventuella åtgärder i 
VA-nätet exkluderas. Om det skulle visa sig att sådana åtgärder också behöver göras 
stiger kostnaden betydligt. 

I dagsläget är inga andra åtgärder planerade för gatan 

 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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Tekniska kontoret ENHET 
Anton Sjöberg 
Verksamhetsutvecklare  

 
 

 
 

YTTRANDE 

Yttrande angående Medborgarförslag om att bredda ena 
trottoaren på Bergsmansgatan 
 

YTTRANDE 
Bergsmansgatan är redan idag smal med tanke på dess funktion som s.k. 
”matargata” för varutransporter samt för bilburna boende och besökare, möjligheter 
till att förändra gatan med bibehållen funktion är därför mycket begränsade. I sin 
smalaste sektion är körbanan endast 4,94 meter bred så om en breddning av 
trottoaren skulle ske skulle parkeringsmöjligheterna längs gatan försvinna och det 
skulle även innebära att kurvtagning för tyngre trafik skulle bli problematisk.  

En tidigare utredning har uppskattat att ombyggnad av trottoar till gång- och 
cykelväg på gatan skulle kosta mellan 490 tkr och 825 tkr om eventuella åtgärder i 
VA-nätet exkluderas. Om det skulle visa sig att sådana åtgärder också behöver göras 
stiger kostnaden betydligt. 

I dagsläget är inga andra åtgärder planerade för gatan.  
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CHECKLISTA 

Checklista avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet 
och de Horisontella principerna 
Förklaring om de olika begreppen finns nedan. 

 

Barnperspektivet 
  

Innebär insatsen att barn och ungdomars hälsa sätts i främsta rummet?   JA  ☐ NEJ ☐ 

Påverkar denna insats barn och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
och situation till det bättre? 

JA  ☐ NEJ ☐ 

Innebär insatsen att barn och ungdomars rätt till en god hälsa beaktas? JA  ☐ NEJ ☐ 

Har barn och ungdomar fått möjlighet att uttrycka sin mening om insatsen? JA  ☐ NEJ ☐ 

Har särskild hänsyn tagits till barn och ungdomar med funktionsvariation - fysiskt 
och/eller psykiskt? 

JA  ☐ NEJ ☐ 

Tar insatsen hänsyn till barnkonventionens text om ”till det yttersta av sin förmåga”? JA  ☐ NEJ ☐ 

Landsbygdsperspektivet 
  

Bedömer ni att beslutet kommer att innebära särskilda konsekvenser för landsbygden   
– nu eller i framtiden? 

JA  ☐ NEJ ☐ 

Vid JA hur bedömer ni att beslutet påverkar:   

Att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? JA  ☐ NEJ ☐ 

Horisontella principerna  
(tillgänglighet, icke-diskriminering samt jämställdhet)  

  

Innebär insatsen risk för begränsad tillgänglighet? JA  ☐ NEJ ☐ 

Har icke-diskrimineringsperspektivet beaktats? JA  ☐ NEJ ☐ 

Kan beslutet utestänga någon från samhället? JA  ☐ NEJ ☐ 

Har man beaktat FN:s konvention angående rättigheter för personer med 
funktionsvariation när beslutet togs? 

JA  ☐ NEJ ☐ 

Om NEJ – varför inte?   
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Begreppsförklaring  

Barnkonventionen/barnperspektivet 
Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och skall 
naturligtvis främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år barn.  

Barnens bästa i främsta rummet  

- Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och 
utveckling i beslutsfattandet? 

- Har en sammanvägning av olika intressen gjorts? 

FN:s barnkommitté har uttalat principen om att barnets bästa alltid ska beaktas och 
väga mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga 
tyngre, till exempel samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. Principen om 
barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. Till prioriterade rättigheter hör 
utveckling/utbildning. 

Landsbygdsperspektivet 
Kan de som bor och verkar på landsbygden bli diskriminerade eller åsidosatta?  

Horisontella principer 
Diskriminering sker när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller 
kränkningen har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder). Detta gäller även 
barn till personer med något av ovanstående diskrimineringsgrund.  

Funktionshinderspolitiken innebär att alla människor, oavsett funktionsförmåga, 
ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga 
rättigheter. 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktions-
nedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Svar på medborgarförslag om 18-håls discgolfbana vid 
silvergruvan 
 

Isak Holstensson har inkommit med rubricerat medborgarförslag, som anmäldes på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2021. 

Förslagsställaren föreslår att en 18-håls discgolfbana anläggs vid området kring Sala 
Silvergruva. 
Förslagsställaren skriver att discgolf är en idrott och rekreationssport som lockar 
allt fler utövare. Nya banor byggs hela tiden och det stora flertalet drivs i kommunal 
regi. Sporten har låg kapital- och underhållskostnad samtidgt som en 18-hålsbana 
kan inhysa många utövare samtidigt. Banorna ligger i kuperade skogs, -ängs eller  
-parkmiljöer vilka bidrar till varierande motions- och naturupplevelser  
 
Medborgarförslaget har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
I yttrande framgår att Kultur –och Fritid ställer sig positiva till förslag som ökar 
mångfalden av idrotter och fritidsutövare för medborgare i Sala. Discgolf är billigt 
att utöva och om de fysiska förutsättningarna finns hos individen, enkelt att börja 
spela. En fördjupad utredning om förutsättningar för en discgolfbana i Sala kommun 
behöver göras. Kravet på areal, cirka 12 hektar för en 18-hålsbana, samt att det finns 
en del skyddad fauna i Sala kommun kan förlänga processen med en framtida 
placering. 
 

Kultur och Fritid framför att det vore positivt om en discgolf förening från 
civilsamhället bildas i Sala, att samla intresserade i en organiserad rörelse gör det 
lättare att bedöma intresset. En förening underlättar också för kommunen i dialoger 
kring banans utformning, framtida skötselfrågor och eventuella upprättande av 
avtal eller bidragshanteringar.   
 

En dialog måste även föras med Sala Silvergruva AB angående placering av bana i 
deras miljöer. 
Kultur- och fritidsnämndens förlag till beslut är att avslå medborgarförslaget i 
avvaktan på ett organiserat engagemang från civilsamhället 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

 

Anders Wigelsbo (C)  
Kommunstyrelsens ordförande  
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YTTRANDE 

Angående medborgarförslag om 18-håls discgolfbana vid 
silvergruvan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget beskriver i utförlighet om discgolf, ger förslag på plats och 

berättar om drift. 

Förslaget vill se en discgolfbana med 18-hål vid Sala Silvergruva. 

Discgolf spelas likt Golf på en bana som har 9- eller 18- hål. 

Discgolf spelas med en disc (påminner om en frisbee) istället för med golfklubbor 

och golfboll. 

Spelaren kastar ut från en tee (utkastplats) och målet är att få discen att landa i en 

rund metallkorg med kedjor som sänker farten.  

Varje hål har en tee (utkastplats) och en hålkorg (målet). 

En godkänd tävlingsbana har minst 18-hål. 

En disc kan ha olika egenskaper, precis som golfklubbor, som påverkar längd, 

flygegenskaper och vikt. 

Discgolf som sport kan spelas individuellt eller i lag. 

I dagsläget finns ca 140 discgolfbanor i Sverige, vanligast förekommande i park-, 

ängs- eller skogsmarker. 

Discgolf ligger under Svenska Frisbeesportförbundet och har 7 170 (2019) 

medlemmar i de tre olika grenarna Allround, Discgolf och Ultimate. Där discgolf är 

den största grenen. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet och en del av 

idrottsrörelsen som består av 3 343 000 medlemmar. 

 

Tjänstepersons yttrande 
 
Discgolf är en idrott med låg ingångströskel, ur ett ekonomiskt perspektiv. Den enda 
utrustningen som behövs för att börja är en disc, som kostar ungefär 150kr. 
Det är en större tröskel från ett tillgänglighetsperspektiv, då banan oftast är anlagd i 
en park-, ängs- eller skogsmark, där stenar, träd och svårframkomlig terräng fyller 
en naturlig del i banans utformning och svårighetsgrad. 
 
Discgolf kan spelas av unga som gamla, en bra aktivitet för familjer där många klarar 
av att kasta en frisbee närmare en korg. 
En 9-håls bana har visat sig vara mer använt ur ett rekreationsperspektiv medans en 
18-hål är bättre från ett idrottsperspektiv. 
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För att få en välbyggd och bra 18-håls discgolfbana behövs 12 hektar mark att 
anlägga på.  
Att anlägga en ny 18-hålsbana uppskattas kosta runt 500 tkr. 
I kostnaden ingår 18 utkastplatser och korgar, banritning och design, markarbete 
och röjning samt kringutrustning som bänkar och papperskorgar. 
 
Drift och skötsel innebär återkommande säsongsröjning av sly och buskage samt 
eventuella återställande av korgar efter vandalisering. 
 
Kultur- och fritidskontoret ställer sig positiv till förslag som ökar mångfalden av 
idrotter och fritidsaktiviteter för medborgare i Sala. 
Discgolf är billigt att utöva och om de fysiska förutsättningarna finns hos individen, 
enkelt att börja spela. 
En fördjupad utredning till en discgolfbana i Sala kommun behöver göras. 
Kravet på areal och att det finns en del skyddad fauna i Sala kommun förlänger 
processen med eventuell framtida placering. 
 
Det skulle vara positivt om en discgolf förening från civilsamhället bildas i Sala, att 
samla intresserade i en organiserad rörelse gör det lättare att bedöma intresset. 
En förening underlättar också för kommunen i dialoger kring banans utformande, 
framtida skötselfrågor och eventuella upprättande av avtal eller bidragshanteringar. 
 
Kring medborgarförslagets placering i silvergruvans miljöer måste en dialog tas med 
Sala Silvergruva AB. 
 

 

Konsekvenser för landsbygden 

Yttrandet behandlar medborgarförslag om discgolfbana i Sala kommun och anses 

inte få särskilda negativa konsekvenser för landsbygden 

Ekonomiska konsekvenser 

En discgolfbana med 18-hål kostar med tees, korgar och bandesign, 150 tkr. 

Det tillkommer markarbete, röjning av vegetation, papperskorgar och bänkar vilket 

uppskattas till 350 tkr.  

Total kostnad 500 tkr som behöver förberedas i budgetarbete. 

Företaget Discgolfpark AB rekommenderar minst 12 hektar för anläggande av en 

18-håls bana. 

Efter investeringskostnader tillkommer driftkostnader, som underhåll av utrustning 

samt återkommande säsongsröjning av sly och växtlighet. 
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Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda negativa konsekvenser för barn- och 

ungdomar, nu eller i framtiden. 

Barn- och ungdomar bör vid eventuellt anläggande tas i beaktande där del av banan 

bör designas med barn- och ungdomar i åtanke. 

 

Förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att avslå medborgarförslaget i avvaktan på ett organiserat engagemang från 

civilsamhället. 

 

Kultur- och fritidskontoret  

Daniel Watkinson 

Fritidsutvecklare 
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 Stab, Kanslienheten 
 

 

 
 

 
 

Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20 

Följande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inkommit till 
kommunfullmäktige:  

Motioner 
1. Motion att utlysa klimatnödläge i Sala, dnr 2022/604 

Motionen är undertecknad av Ingela Kilholm Lindström (MP) 

Medborgarförslag 
1. Medborgarförslag om Evenemangscheck till aktörer som medverkar under 

Kulturnatta, dnr 2022/545 

Medborgarförslaget är inlämnat av Elisabeth Storm. 
Kommunfullmäktiges presidium har 2022-06-02 överlämnat 
medborgarförslaget tillkultur-och fritidsnämnden för hantering och 
eventuell åtgärd. 

Interpellationer 
1. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om medborgarlöften, dnr 

2022/550 

Interpellationen är ställd av Per-Olov Rapp (S).  

Frågor 
Inga inkomna frågor under perioden 
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Motion att utlysa Klimatnödläge 
i Sala! 
 
Under maj månad 2022 uppmättes den högsta mängd koldioxid i atmosfären på miljontals 
år! Nivåerna nådde som högst 421 miljondelar (PPM) enligt National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA). För miljontals år sedan nåddes dessa nivåer, då var 
havsnivåerna 5-25 meter högre än de är idag och det växte träd i Arktis. 
 
Vår levande planet är döende. Vår omställning går för sakta! Vi behöver göra större 
krafttag för att rädda planeten och minska klimatförändringarna. Redan idag ser vi stor 
påverkan i vår omvärld och effekter av klimatförändringarna kryper allt närmare oss. 
 
Att utlysa klimatnödläge handlar inte bara om att solidarisera och visa oro för det allvarliga 
läget. Det handlar även om att visa handlingskraft och att ta ansvar för kommande 
generationer. 
Sala kommun har antagit Agenda 2030 efter en motion från MP Sala (2018) samt 
motionen om att upprätta en kommunal koldioxidbudget (Mp Sala 2021). Det här är viktiga 
steg på vägen, men de dramatiska klimatförändringarna kräver än mer krafttag.  
 
Att utlysa klimatnödläge sätter klimatkrisen först. Det innebär att klimathänsyn måste 
genomsyra samtliga beslut som fattas inom Sala kommun. Både på både kort och på lång 
sikt. 
 
I Sala kommuns klimatstrategi finns mål för 2030: att  kommuninvånarna ska vara 
oberoende av fossila bränslen och andelen resor med kollektivtrafik ska fördubblas. Att 
utlysa klimatnödläge är precis en sådan handling som går hand i hand med att nå detta 
mål.  
 
Miljöpartiet i Sala motionerar om att utlysa klimatnödläge i Sala kommun vilket innebär att 
 

• höja kunskapsnivån om klimatet, miljön och hållbarhet inom kommunens 
verksamheter  

• bidra med expertis och resurser om hur medborgare och företagare ska kunna bli 
mer klimatneutrala. 

• klimathänsyn ska genomsyra drift samt alla beslut på kort och lång sikt. 
 
Sala 15/6 2022 
Miljöpartiet i Sala 
 
 
 
 
Ingela K Lindström
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