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Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-11-28 
Följande anmälningsärenden har inkommit till kommunfullmäktige:  

1. Beslut från Individnämnden, IN § 236, 2022-11-30, Statistikrapport jml 16 
kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § SoL samt 9 § LSS - kvartal 3 2022. 

2. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-11-10, Ny ersättare för 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 10 november 2022 till och 
med den 14 oktober 2026. 
Ny ersättare: Sandra Fridemark (V) 
Avgången ersättare: Albin Heleander (V) 

3. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-11-10, Ny ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 10 november 2022 till och 
med den 14 oktober 2026. 
Ny ledamot: Gustaf Eriksson (C) 
Avgången ledamot: Barbro Larsson (C)  
Ny ersättare: Rickard Larsson (C) 

4. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2022-11-10, Ny ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige från och med den 10 november 2022 till och 
med den 14 oktober 2026. 
Ny ledamot: Carola Gunnarsson (C) 
Avgången ledamot: Sture Johansson (C)  
Ny ersättare: Marie-Anne Deleryd (C) 
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DIARIENR: 2022/1042 
 
    
    

Stab Kanslienheten 
Arminé Kanakanian 
Kanslichef  

 
 

 
 

MISSIV 

Revidering av styrdokumentet Reglemente för kommunstyrelsens 
och övriga nämnder i Sala kommun 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Den 20 juni 2022 beslutade Kommunfullmäktige i Sala om en ny 
förtroendemannaorganisation. I enlighet med den nya organisationen ska tre nya 
nämnder inrättas; Skolnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden samt Äldre- 
och omsorgsnämnden. Vid inrättandet av nya nämnder ska reglementen för 
respektive nämnd tas fram och beslutas om. Det är i nämndernas reglementen som 
nämndernas ansvarsområden och jurisdiktion fastställs. I Sala kommun återfinns 
samtliga reglementen i styrdokumentet Reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Sala kommun.  

I samband med detta har en övergripande uppdatering av styrdokumentet gjorts 
och kansliet föreslår även en revidering av reglemente för krisledningsnämnd.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att kommunstyrelsens ledningsutskott hemställer kommunstyrelsen att hemställa 
kommunfullmäktige att besluta om revidering av styrdokumentet Reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt att anta reglementen för skolnämnden, 
social- och arbetsmarknadsnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden.  

 

 

 

Bilagor: 
1 Reviderat styrdokument Reglemente för kommunstyrelsen 

och övriga nämnder i Sala kommun 
  

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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1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Det som sägs i detta reglemente gäller alla nämnder och kommunstyrelsens 
utskott i Sala kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet. 
Detta gäller med undantag för överförmyndaren, som följer ett eget särskilt 
reglemente. Med nämnd avses även kommunstyrelsen om annat ej är 
specificerat.  

1.1 Nämndernas sammansättning 
Kommunens nämnder indelas i fem verksamhetsområden och består av följande 
antal ledamöter och ersättare. 

Nämnd   Ledamöter Ersättare 

Kommunstyrelsen (KS)  13 13 

Utbildnings- och arbetsmarknad- 7 7 
nämnden (UAN)Skolnämnden   

Vård- och omsorgsnämnden (VON) 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 7 7 

Individnämnden (IN)  3 4 

Äldre- och omsorgsnämnden 7 7 

Bygg- och miljönämnden (BMN) 5 5 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 5 5 

Valnämnden (VN)  5 5 

Krisledningsnämnden (KSLU) 5 5 

Utöver nämnderna finns under kommunstyrelsen utskott; kommunstyrelsens 
ledningsutskott (KSLU) och arbetsgivardelegationen (AG). 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande 
och en andre vice ordförande till nämndernas presidium. Ordförande i 
kommunstyrelsens är tillika kommunalråd och andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen är tillika oppositionsråd. 

1.2 Ordföranden 
Det åligger ordföranden  

1 att leda nämndens arbete och sammanträden,  
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2 att kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3 att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 
nämnden vid behov är beredda,  

4 att se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, samt 

5 att bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, att 
under kommunstyrelsen; 

1 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta 
initiativ i dessa frågor,  

3 främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder 
och kommunfullmäktige samt  

4 representera kommunen/kommunstyrelsens vid uppvaktningar hos 
myndigheter, konferenser och sammanträden, om nämnden inte bestämt 
annat. 

1.3 Nämndsansvar, samverkan mellan nämnderna och 
rapporteringsskyldighet 

Nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i 
lag eller annan författning. De ska också följa det kommunfullmäktige – i detta 
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 
nämnderna ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer, policys eller andra beslutade 
dokument. Det är nämndernas ansvar att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig. 

Nämnderna ska arbeta för långsiktig, ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling. 

Nämnderna ska i sin verksamhet och i beslut även följa den övergripande 
checklista som antagits avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och 
de Horisontella principerna. 

Nämnderna ska kontinuerlig följa upp sin verksamhet och vid behov, till 
kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen, rapportera hur nämndens 
verksamheter och ekonomi utvecklas. De ska även informera om verksamheten 
och nämndens arbete till allmänheten. 
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Nämnderna ska verka för en samverkan mellan nämnderna för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål. 

Nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från samtliga nämnder erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med civilsamhället, det vill säga föreningar och 
organisationer, när dessa är särskilt berörda. Nämnderna beslutar om formerna 
för samrådet.  

Nämnderna ansvarar inom sina ansvarsområden för: 

- att upprätthålla långsiktig planering och strategisk utveckling så att 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, 

- att interna kontrollen inklusive uppföljning, utvärdering och 
kvalitetsarbete är tillräcklig, följs och sker kontinuerligt, 

- att med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom nämndens 
ansvarsområde, 

- att bereda/utarbeta förslag till program, taxor och andra ärenden som ska 
fastställas av kommunfullmäktige, 

- att kommunfullmäktiges beslut verkställs, om kommunfullmäktige inte 
beslutat annat, 

- att till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar och 
motioner etc. samt fullgöra de övriga uppgifter som kommunfullmäktige 
delegerar till nämnderna och i samband med detta vid behov samråda 
med övriga berörda nämnder, 

- att anta delegationsordningar och hålla dessa dels aktuella, dels 
utformade så att en effektiv ärendehantering uppnås, 

- att styrprocessen Sala kommuns ekonomi och verksamhetsstyrning för 
verksamhetsåret följs,  

- att räkenskaperna är rättvisande, 

- att budgeten från kommunfullmäktige inte överskrids,  

- att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.  

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag.  
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I det nämndspecifika reglementet anges nämndernas övriga specifika uppgifter. 
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1.4 Behandling av personuppgifter 
Nämnderna är ansvariga för de personregister och de personuppgifts-
behandlingar som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över, i enlighet med 
gällande personuppgifts-, dataskydds- och integritetsskyddande lagstiftning samt 
registerlagstiftning. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som 
är gemensamma för hela kommunen. Kommunstyrelsen är också 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.  

Nämnderna ska utse dataskyddsombud. 

1.5 Arkivmyndighet och nämndernas arkiv  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för kommunen enligt arkivlagen 
(1990:782). 

Nämnderna ansvarar för att nämndernas närarkiv vårdas och förvaras enligt 
arkivlagen, kommunens upprättade riktlinjer och arkivmyndighetens 
anvisningar.  

Närmare föreskrifter om arkivvård finns i Riktlinje för hantering av arkiv. 
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2 NÄMNDERNAS ARBETSFORM 

2.1 Val 
Ledamöterna och ersättarna i nämnderna väljs av kommunfullmäktige för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige 
har hållits i hela landet. 

 

I kommunstyrelsen förrättas val av ledamöter, ersättare, ombud eller andra 
representanter i de utskott, råd, intresseföreningar och samrådsgrupper som 
kommunen har intresse i.  

2.2 Presidium 
Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande, en vice 
ordförande samt en andre vice ordförande, att tjänstgöra den tid, för vilken de 
blivit valda som ledamöter i nämnden. Tillsammans utgör de nämndens 
presidium. 

Ordförande i kommunstyrelsens är tillika kommunalråd och andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen är oppositionsråd. 

2.3 Interimsordförande, ålderspresident  
Den som har varit ledamot i nämnden längst tid är ålderspresident.  

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den till åldern 
äldste av dem vara ålderspresident. 

2.4 Fyllnadsval till presidiet med mera 
Om ordförande eller någon av vice ordförande avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost bör kommunfullmäktige så snart det kan ske, välja en annan 
ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Detta gäller 
även ledamöter och ersättare.  

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Fyllnadsval för ledamöter, ersättare, ombud eller andra representanter i de 
utskott, råd, intresseföreningar och samrådsgrupper som kommunen har 
intresse i, förrättas av kommunstyrelsen. 
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2.5 Avsägelse samt upphörande av uppdraget  
En förtroendevald som önskar avsäga sig sitt uppdrag ska lämna in en skriftlig 
avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas och från vilket 
datum. Avsägelsen lämnas in till kommunens administrativa enhet. Avsägelsen 
behandlas vid nästkommande kommunfullmäktige sammanträde. 

Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar 
upphör uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte 
kommunfullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar 
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara 
skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så 
god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan uppdraget 
upphör. Ansökan lämnas in till kommunens administrativa enhet.  

2.6 Utskott 
Enligt kommunallagen får kommunfullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett 
eller flera utskott. Varje nämnd kan därutöver själv besluta om eventuellt utskott.  

Arbetsform och sammanträden följer nämndernas förutom att: 

- Sammanträden ska också hållas när ordförande anser att det behövs eller 
när minst tre ledamöter begär det.  

- Utskottet få handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

- Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt fastställd 
delegationsordning ska hänskjutas till nämnd för avgörande om minst två 
ledamöter i utskottet begär det. 

2.7 Delegering av ärenden inom en nämnd 
Nämnderna får uppdra åt presidium, utskott, ledamot, ersättare eller 
tjänsteperson anställd hos kommunen, att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som inte utgör 
ett utskott eller till anställd i kommunalt företag. 

Nämnderna lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att 
fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden 
överförs till delegater. Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen 
eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 
Nämnderna beslutar själva i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten 
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ska delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 
kap 38 § kommunallagen. 

Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som 
bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 

- framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige liksom yttrande 
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
kommunfullmäktige har överklagats, 

- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om det är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

- ärenden som väckts genom medborgarförslag som är av strategisk 
karaktär,  

- övriga ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Ärenden, där beslutanderätten har getts till en delegat, ska överlämnas till 
nämnden för avgörande, om särskilda skäl för detta finns. 

Nämnderna får delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i 
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

KommunchefKommundirektör/förvaltningschef/kontorschef eller annan 
tjänsteperson som fått delegationsrätt får i sin tur delegera beslutanderätten åt 
en tjänsteperson anställd inom kommunen om vidaredelegation framgår av 
delegationsordningen.  

Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt gäller i 
tillämpliga delar vad som är föreskrivet i kommunallagen för nämndbeslut. 

Nämnderna får besluta att vissa delegerade beslut inte behöver anmälas till 
nämnden. Sådana beslut ska protokollföras särskilt och tillkännages på 
kommunens digitala anslagstavla. Brådskande beslut enligt 6 kap 39 § 
kommunallagen måste dock alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde. 

2.8 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av respektive nämnd, ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
för kommunstyrelsen kontrasigneras av tjänsteperson som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar enligt 
delegationsordningen. 
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2.9 Processbehörighet – talan i mål och ärenden 
Nämnderna får själva eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde. De får även träffa bindande 
överenskommelser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller 
avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till 
kommunfullmäktiges fastställda mål och planer. 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon 
har begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, om inte 
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  

2.10 Medborgarförslag 
Medborgarförslag av strategisk karaktär, som kommunfullmäktige överlåtit till 
kommunstyrelsen för beredning, ska om möjligt beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.  

Medborgarförslag av verkställighetskaraktär, som kommunfullmäktiges 
ordförande, i samråd med vice ordförande, överlåtit till berörd nämnd för 
hantering och därmed överlåtit beslutanderätten till kommunstyrelsen eller en 
annan nämnd, ska hanteras skyndsamt och verkställas när detta är möjligt. 

Nämnderna ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om de beslut som 
fattats i anledning av ett medborgarförslag.  

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt samt redovisa verkställande av 
medborgarförslag. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

2.11 Samverkan och förhandling 
Nämnderna ansvarar för att följa samverkansavtal. Lag om medbestämmande i 
arbetslivet (1976:580), arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) utgör den rättsliga 
grunden för samverkanssystemet. 

Hantering av tvisteförhandling och rätten att träffa kollektivavtal ankommer på 
kommunstyrelsen. 
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2.12 Administrativa regler 
Nämnderna ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla 
avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det 
offentligrättsliga regelverk som framgår bland annat av kommunallagen 
(2017:725), förvaltningslagen (2017:900), lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597), tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782) gällande personuppgifts-, 
dataskydds- och integritetsskyddande lagstiftning samt registerlagstiftning. 

 

2.13 Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen ska fatta det slutliga beslutet i ärenden där flera nämnder är 
oense.  
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3 NÄMNDERNAS SAMMANTRÄDESFORM 

3.1 Tid för sammanträde 
Nämnden sammanträder på den dag och tid som nämnden bestämmer.  

Nämnden beslutar om huruvida sammanträden i nämnden ska vara öppna för 
allmänheten. 

3.2 Extra sammanträde 
Om presidiet eller minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller om 
ordföranden anser att det behövs, ska ett extra sammanträde hållas. En begäran 
om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

Sammanträdet hålls på den tid som ordföranden bestämmer, efter samråd med 
vice ordföranden.  

3.3 Ändring av sammanträdesdag och tid för sammanträde 
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden, efter samråd med vice 
ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages 
på kommunens digitala anslagstavla. 

3.4 Plats för sammanträde 
Nämnden sammanträder i den lokal som ordförande bestämmer, efter samråd 
med vice ordföranden. 

3.5 Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndsekreteraren. Ordföranden får medge dispens från denna 
tidsgräns samt avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
sammanträden. 

3.6 Kallelse och tillkännagivande av sammanträde 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden som ska behandlas.  

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen. Detta sker digitalt eller, för den ledamot/ersättare som så 
begär med motivering för detta, via landpost.  

Nämndens sammanträden ska också tillkännages på kommunens digitala 
anslagstavla fem arbetsdagar före sammanträdesdagen. Om sammanträdet är så 
brådskande att det inte hinner tillkännages i vanligt ordning ska detta 
tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast sammanträdesdagen.  

3.7 Ärenden och handlingar till sammanträdet 
Ordföranden bestämmer när nämnden ska behandla ett ärende, om inte annat 
följer av lag.  

Utskotts, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kallelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar 
ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  

Kallelse med handlingar publiceras på kommunens hemsida och i Netpublicator 
(ledamöternas digitala kommunikationskanal). Detta gäller med vissa undantag 
för de nämnder som behandlar ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild.  

Bygg- och miljönämndens handlingar distribueras endast via Netpublicator till 
ledamöter och ersättare i nämnden.  

Individnämndens Handlingar till Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott 
handlingar distribueras endast till de ledamöter som är beslutande vid 
sammanträdet. Sammanträdet inleds med att ledamöterna får inläsningstid av 
ärendena, och direkt efter sammanträdet förstörs handlingarna.  
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Handlingar i individärenden rörande myndighetsutövning inom Äldre- och 
omsorgsnämnden distribueras endast till de ledamöter som är beslutande vid 
sammanträdet. Sammanträdet inleds med att ledamöterna får inläsningstid av 
ärendena, och direkt efter sammanträdet förstörs handlingarna. 

3.8 Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 

Om nämnden inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan nämnden besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

Nämnden kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar nämnden genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  

Om nämnden beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om 
sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 

3.9 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare samt till sin 
gruppledare eller vice gruppledare, som underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra.  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren ska sköta ordförandens samtliga uppgifter. 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  
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Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. Detta gäller även ersättare. 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. En ledamot som inställer sig under 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
ledamotens ställe. Endast om det föreligger synnerligen särskilda skäl för det får 
inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  

3.10 Jäv och avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

Ledamot som avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

3.11 Upprop  
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet.  

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska 
också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och 
när ordföranden anser att det behövs.  

En ledamot eller ersättare som infinner sig efter närvaroregistreringen eller som 
lämnar sammanträdet före dess avslut ska anmäla detta till sekreteraren. 

3.12 Protokolljusterare 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  

Sedan upprop har skett väljer nämnden en ledamot att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 
biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  

3.13 Turordning för handläggning av ärendena  
Nämnden behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Ordförande kan dock besluta om ändrad turordning för ett 
eller flera ärenden.  
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Om det tillkommit ett ärende som inte finns med i kallelsen bestämmer 
ordföranden när under ett sammanträde detta ärende ska behandlas.  

Nämnden får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

3.14 Yttranderätt och närvarorätt  
Kommunalrådet och oppositionsrådet har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i beslutet. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av 
kommunstyrelsen rätt att närvara. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna 
upplysningar. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskild. Även en anställd i kommunen eller särskilt sakkunnig kan medges 
denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt 
att delta i överläggningen, men inte i beslutet.  

Representanter för partier som är representerade i kommunfullmäktige, men 
inte getts en ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens ledningsutskott, har insynsplats, så kallad särskild 
närvarorätt. De har rätten att närvara vid nämndens sammanträde och rätt att 
delta i överläggningen men inte rätt att delta i beslutet. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

För individnämnden social- och arbetsmarknadsnämndens utskott gäller att 
ersättare som inte tjänstgör inte har närvarorätt. Detta av hänsyn till 
rättssäkerheten och den enskilde individens intresse av personlig integritet. 

3.15 Talarordning och ordning vid sammanträdena 
Den som har rätt att delta i nämndens överläggningar får ordet i den ordning hen 
har anmält sig till presidiet och har blivit uppropad.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren.  
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 

3.16 Yrkanden 
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar 
att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden beslutar medge det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande lämna det skriftligt.  

3.17 Deltagande i beslut  
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation (när ett beslut fattas utan omröstning). 

3.18 Omröstningar 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan, ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart.  

3.19 Justering av protokoll 
Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som 
nämnden har bestämt. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som hen har lett.  

3.20 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

3.21 Expediering och publicering 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet.  

Tillkännagivande av justering av nämndens protokoll på kommunens digitala 
anslagstavla ska ske senast andra dagen efter det att protokollet har justerats. 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens hemsida i den 
utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 

3.22 Delgivningsmottagare 
Delgivning med respektive nämnder sker med ordföranden, 
kommunchefkommundirektör, kontorschefförvaltningschef, kommunjurist eller 
annan tjänsteperson/anställd inom kommunen som nämnden beslutar. 
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4 NÄMNDSPECIFIKA REGLEMENTEN 

4.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar, utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i 
kommunallagen (2017:725) eller annan relevant lagstiftning, för all verksamhet 
som inte faller under utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenskolnämnden, 
vård- och omsorgsnämndensocial- och arbetsmarknadsnämnden, 
individnämndenäldre- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, valnämnden eller överförmyndaren.  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning och ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, bolag, 
stiftelser, föreningar och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för 
att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen 
används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning 
upprätthålls. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte 
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (övrig verksamhet och särskilda 
uppgifter). Härutöver ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår 
av kommunallagen och annan lagstiftning.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd och 
trafiknämnd. Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) fullgör kommunens 
förpliktelser som krisledningsnämnd.  

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen 
och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.  

32



Nämndspecifika reglementen Reglemente för kommunstyrelsen  
och övriga nämnder i Sala kommun 

Kommunfullmäktige 
  

 

25 (46) 

4.1.1 LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska 

1 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten för en långsiktigt ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling, såsom  

a) den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
(naturresurser) samt utveckling av strategiskt viktiga områden,  

b) miljö-, klimat-, funktionsvariation-, integrations-, tillgänglighets-, 
mångfalds-, diskriminerings-, jämställhets- och folkhälsofrågor, 

c) natur- och vattenvårdsfrågor, 

d) bostadsförsörjning,  

e) lokalförsörjning inklusive lokalstrategier med ansvar för att följa 
verksamhetsnämndernas lokalbehov och initiera, samordna och 
effektivisera lokalanvändningen i kommunen samt verkställa 
inhyrning av lokaler till kommunens verksamheter, 

f) kommunens kommunikationsverksamhet,  

g) kommunens IT-verksamhet. 

2 utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut. 

3 ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL 
eller enligt annan lag eller författning. 

4 ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. 

5 ha ett övergripande ansvar för kommunens personaladministrativa 
system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-
postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporterings-
system, passersystem och förtroendemannaregister inklusive verka för 
utveckling och effektiviseringen av den övergripande 
organisationsstrukturen och administrationen. 

6 ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs. 

7 anställa kommunchef (direktör)kommundirektör samt besluta om 
instruktion för denne. 
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8 hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. 

9 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

10 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar. 

11 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, förvaltningschef 
kommundirektör och kontorschefernaförvaltningscheferna.  

12 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 

13 bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen. 

14 verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte 
beslutat annat.  

15 göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd. 

16 verka för utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 
kommunala demokratin. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen 
hur de ärenden som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon tjänsteperson 
att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Företag, bolag, stiftelser och föreningar 
Kommunstyrelsen ska 

1 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, bolag, stiftelser 
och föreningar som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen.  

2 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 
kontinuerligt hålls uppdaterad. 

3 ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och respektive 
ledningar. 

4 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag , bolag, 
stiftelser och föreningar som kommunen äger eller har intresse i. 

5 årligen, i beslut, pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
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varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister 
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder.  

6 svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra motsvarande sammanträden i de företag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

Kommunalförbund  
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i, främst vad gäller 
efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin som fastställts av 
kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden som har 
betydelse för kommunen.  

Ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska 

1 ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av 
kommunfullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen 
omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar. 

2 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland 
annat att  

a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom och 
fortlöpande hålla sig underrättad om detta,  

b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden inklusive ansvara för utdelning ur donationsfonder när 
detta inte ankommer på annan nämnd. 

3 upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen. 

4 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag om kommunal 
bokföring och redovisning (2018:597).  

5 upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597).  
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6 i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel 
som avsatts till pensionsförpliktelser. 

7 utfärda förbindelser, som behövs i anledning av 
kommunfullmäktigebeslut om att uppta lån eller att teckna borgen eller 
annan ansvarighet. 

8 vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa frågor 
inklusive att leda och samordna kommunens upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader enligt upphandlingslagstiftningen.  

Delegering från kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare 
föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. 

2 på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom 
den budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige 
fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 

3 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fastighet som tillhör 
kommunen. 

4 köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om 
fastighetsreglering, allt inom av kommunfullmäktige fastställd 
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 

5 i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal som inte är av principiell 
och/eller övergripande betydelse. 

6 tillstånd att använda kommunens vapen och logotype. 

7 avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). 

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 
kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte 
medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska 
om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

Personalpolitiken och personalansvaret 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för kommunens 
arbetstagare med personal- och arbetsmiljöansvar. 
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Kommunstyrelsen ska 

1 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 

2 förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet 
(1976:580) inom andra nämnders verksamhetsområden., 

3 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare och dessas arbetstagarorganisationer,. 

4 besluta om stridsåtgärd,. 

5 lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen om vissa kommunala befogenheter 
(2009:47),. 

6 utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och ersättningar, 
samt besluta om tolkning av desamma,. 

7 besluta om anställningsstopp, 

68 besluta om strategiska personalfrågor. 

4.1.2 UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN  

Kommunstyrelsen uppföljning  
Kommunstyrelsen ska 

1 övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, 
riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i 
nämnderna. 

2 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt. 

3 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 

4 två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

5 en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag 
eller författning. 

6 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och 
av kommunfullmäktige fastställda program och direktiv. 
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7 två gånger varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över 
beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i 
kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
kommunfullmäktige. 

4.1.3 ÖVRIG VERKSAMHET OCH SÄRSKILDA UPPGIFTER 

Kommunstyrelsen ska ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i 
övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. 

Näringslivs-, arbetsmarknads- och informationsverksamhet 
Kommunstyrelsen ska 

- ansvara för övergripande sysselsättnings- och näringslivsfrågor inklusive 
att samverka med näringslivets parter samt med uppmärksamhet följa 
samhällsutvecklingen och verka för åtgärder som strävar efter en positiv 
näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat, 

- ansvara för kommunens centrala informationsverksamhet med 
övergripande ansvar för kommunens kommunikation, webb, sociala 
medier, grafiska profil, press- och medieservice och trycksaker inklusive 
informationsfunktionen i den kommunala krisledningsorganisationen, 

- ansvara för funktionen medborgarservice inklusive kommunens 
kontaktcenter, offentligt medborgarkontor med samhällsvägledning, 
kommunhusets reception och auktoriserade turistinformation, 

- ansvara för kommunens digitala anslagstavla, 

- ansvara för kommunens officiella nationaldagsfirande och 
medborgarskapsceremonin enligt lagen om svenskt medborgarskap 
(2001:82), 

- ansvara för kommunens vänortsverksamhet, 

- ansvara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering, 

- ansvara för den energirådgivning som ankommer på kommunen, 

- ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form, 

- ansvara för att hantera frågor om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk,  

- ansvara för externa samverkansfrågor. 

Samhällsteknisk verksamhet 
Kommunstyrelsen ska 
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- besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser, inklusive att förlänga eller förnya detaljplanens 
genomförandetid, när det inte är av principiell betydelse eller av stor vikt, 

- upplåta och belasta kommunens fasta egendom med arrenderätt, servitut, 
ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättighet samt säga upp motsvarande 
rättigheter, 

- anskaffa rätt till utrymme i annans mark, byggnader eller anläggningar 
med arrenderätt, servitut, ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättighet 
samt säga upp motsvarande rättigheter, 

- fatta beslut om rivning av kommunen tillhörig byggnad, dock ej om 
byggnaden har ett kulturhistoriskt eller därmed jämförligt värde ansvara 
för den fysiska detaljplaneringen inklusive exploateringsverksamheten 
enligt plan- och bygglagen (2010:900), 

- ansvara för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
inklusive vatten- och avloppsförsörjning och fullgöra kommunens 
uppgifter enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), miljöbalken 
(1998:808), lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
(1998:812) och ledningsrättslagen (1973:1144), 

- fullgöra kommunens skyldigheter som väghållare och är 
väghållningsmyndighet enligt väglagen (1971:948) samt gaturenhållning, 
snöröjning och liknande åtgärder enligt lagen om gaturenhållning och 
skyltning (1988:814). Vidare ansvarar nämnden för hantering av bidrag 
till enskilda vägar, 

- ansvara samt besluta om tillstånd och regler för användning av 
kommunens mark inklusive upplåtelse av offentlig plats/allmän mark och 
handlägga och utfärda schakttillstånd, 

- ansvara för kommunens åtaganden som trafiknämnd enligt 
trafikförordningen (1998:1276) inklusive att utfärdar lokala 
trafikföreskrifter, 

- ansvara för parkeringsövervakning på kommunal mark samt 
tillståndsgivning av allmänna parkeringstillstånd och parkeringstillstånd 
för personer med rörelsehinder enligt lagen om kommunal 
parkeringsövervakning (1987:24) och trafikförordningen (1998:1276), 

- besluta om flyttning av fordon och fordonsvrak enligt lagen om flyttning 
av fordon i vissa fall (1982:129), 

- ansvara för kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik inom kommunen 
inklusive kommunens skyldigheter gällande skolskjuts och elevresor 
utifrån bestämmelser om skolskjuts som finns i skollagen, (2010:800), 
förordning om skolskjutsning  (1970:340), i trafiksäkerhetsverkets 
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föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17), lag om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa Elevresor (1991:1110) samt förordning om 
kommunernas skyldighet att svara för vissa Elevresor (1991:1120) och 
riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun. 

- ansvara för förvaltning och utveckling av kommunens mät-, kart- och GIS-
verksamhet inklusive produktion av nybyggnads- och grundkartor enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), 

- ansvara för att förvalta och energieffektivisera kommunens byggnader, 
samordna nyttjandet av lokaler, hyra in, hyra ut, bygga nytt, bygga om och 
bygga till på uppdrag av beställande nämnd. Vidare ansvara för drift, 
förvaltning och uthyrning av kommunens fastigheter och anläggningar 
samt ansvarar för planering och genomförande av om- till och 
nybyggnader, 

- ansvara för att ortnamn och adresser inom hela kommunen upprättas och 
fastställs samt besluta om lägenhetsnummer för lägenhetsregistret enligt 
lag om lägenhetsregister (2006:378), 

- ansvara för kommunens kostverksamhet (måltidsenheten) vilket 
innefattar att producera och leverera måltider till förskola, grundskola, 
gymnasieskola samt till äldreomsorgens verksamhetsområde, 

- ansvara för förvaltning och nyanläggning av parker, lekplatser, grönytor, 
skogar och andra allmänna platser. Vidare ansvara för underhåll och 
skötsel av parker grönområden och andra allmänna platser, drift och 
skötsel av Sala Silvergruvas vattensystem samt förvaltningen av 
kommunens skogsinnehav, 

- ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken 
vad gäller hanteringen av slam från små avlopp. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt övriga uppgifter rörande 
krisberedskap och säkerhetsskydd. 

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift som följer 
av handlingsprogrammet. 

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146).  

40



Nämndspecifika reglementen Reglemente för kommunstyrelsen  
och övriga nämnder i Sala kommun 

Kommunfullmäktige 
  

 

33 (46) 

Kommunstyrelsens råd  
Kommunstyrelsen kan inrätta råd. Det ankommer kommunstyrelsen att utfärda 
erforderliga bestämmelser för dessa. Under kommunstyrelsen ligger 
Pensionärsrådet, Funktionsrättsrådet och Näringslivsrådet.  

Kommunstyrelsens utskott 
Inom kommunstyrelsen i Sala kommun ska det finnas: 

- ett arbetsutskott (kommunstyrelsens ledningsutskott ) 

- ett personal- och förhandlingsutskott (arbetsgivardelegationen). 

Ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen ska beredas av utskotten, om 
beredning bedöms nödvändig. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande 
uppdrag för utskotten. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts (KSLU) huvudsakliga uppgifter är att bereda 
kommunstyrelsens ärenden samt att fatta beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens fastslagna delegationsordning. Vidare fullgör 
kommunstyrelsens ledningsutskott kommunstyrelsens uppgifter som 
krisledningsnämnd enligt uppgifter, befogenheter och skyldigheter som framgår 
av det nämndspecifika reglementet för krisledningsnämnden. 

Arbetsgivardelegationen (AG) är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska 
frågor. Arbetsgivardelegationen hanterar samtliga strategiska personalfrågor och 
i förekommande fall enskilda personalärenden.  
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4.2 Skolnämnden Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)Skolnämnden (SKN) ansvarar 
för kommunens uppgifter och ärenden som avser skolväsendet enligt skollagen 
(2010:800), gällande skolförfattningar och förordningar, förutom de uppgifter 
och ärenden som kommunstyrelsen svarar för. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndenSkolnämnden är vårdgivare för elevhälsan. Nämnden är 
även ansvarig nämnd för arbetsmarknadsrelaterade frågor. 

Inom utbildnings— och arbetsmarknadsnämndens skolnämndens 
ansvarsområde ligger: 

- förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem, 

- utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: 

o förskoleklass 

o grundskola 

o gymnasieskola 

o grundsärskola och gymnasiesärskola med fritidsklubb 

- kommunal vuxenutbildning 

- introduktionsverksamhet för nyanlända 

- att agera som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) 

- strategiska och operativa kommunala arbetsmarknadsfrågor 

- det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Övrigt 
Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens 
verksamhetsområde. 

___  
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4.3 Vård- och omsorgsnämnden Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden (VON)Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) 
ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden enligt lagar och förordningar 
inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, bland annat 
socialtjänstlag (2001:453) (SoL), , lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387) (LSS), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL), lag 
(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (1988:870) (LVM). 

Socialutskottet ska ha två ledamöter med två ersättare. Socialnämnden utser 
bland ledamöterna en ordförande, en förste vice ordförande. Utskottet beslutar i 
samtliga individärenden som enligt lag får delegeras till utskott eller liknande och 
avser myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen samt yttranden till 
andra myndigheter i ärenden som rör enskilda inom nämndens ansvarsområde. 

Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, 
rättighet, skyldighet eller annat liknade förhållande. 

 

 Social- och arbetsmarknadsnämnden har till uppgift att svara för: 

-  de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) och som inte anförtrotts äldre- och omsorgsnämnden, 

- de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt Lag (1990:52) om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och enligt Lag (1988:870) om vård 
av missbrukare, (LVM), 

- de uppgifter som åvilar en kommun enligt lagar och förordningar gällande 
kommunalt flyktingmottagande, 

- de uppgifter som åvilar en förtroendenämnd enligt Lag om 
patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) 

- de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som 
inte särskilt anförtrotts annan nämnd eller styrelse i kommunen. 

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att svara för:  

- individ- och familjeomsorg, 

- samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT-
strategin), 

- introduktionsverksamhet för nyanlända 

- att agera som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) 

- strategiska och operativa kommunala arbetsmarknadsfrågor 
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- det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

 

äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård, 

-  

- stöd och service enligt LSS till vissa personer med 
funktionsnedsättning. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott  

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott beslutar i enlighet med 10 kap 4 § 
SoL om följande ärenden: 

- medgivande och beslut om stadigvarande vård och fostran (6 kap. 6 § 
SoL), 

- övervägande om fortsatt vård och om vårdnadsöverflyttning (6 kap. 8 § 
SoL), 

- godkännande av att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige (6 
kap. 11 a § SoL),  

- beslut om placering av barn i utlandet (6 kap. 11 b § SoL), 

- adoptionsmedgivande och återkallande av sådant medgivande (6 kap. 12 
och 13 §§ SoL), 

- beslut att neka samtycke till att ett adoptionsförfarande får fortsätta 
enligt 6 kap. 14 § SoL (rätten att bevilja sådant samtycke får således 
delegeras till tjänsteman), 

- beslut att föra talan om återkrav eller ersättning vid domstol (9 kap. 
1 § och 9 kap. 3 § SoL), 

- ansökan om vård med stöd av 4 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, 

- LVU-beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § eller 6 a § 
LVU, beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var hon eller han 
ska vistas (11 § första och andra styckena LVU), 

- övervägande om fortsatt vård och om vårdnadsöverflyttning (13 § LVU), 

- övervägande av umgängesbegränsning (14 § tredje stycket LVU), 

- upphörande av LVU-vården (21 § LVU), 

- beslut om att den unge ska ha kontakt med en särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller delta i behandling i öppna former (22 § LVU), 
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- flyttningsförbud, övervägande om fortsatt flyttningsförbud samt tillfälligt 
flyttningsförbud (24 §, 26 § och 27 § LVU), 

- ansökan och beslut om utreseförbud (31 b § LVU),beslut om tillfälligt 
utreseförbud (31 d § LVU), 

- beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud (31 i § LVU), 

- begäran om handräckning (43 § 1 punkten LVU), 

- ansökan om vård med stöd av 11 § LVM, och omedelbart 
omhändertagande med stöd av 13 § LVM. 

Beslut om LVU-vården enligt 11 § LVU kan i akuta situationer delegeras till 
ordföranden eller annan ledamot i nämndens presidium.  

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott beslutar i enlighet med 10 kap 5 § 
SoL om följande ärenden: 

- 1 kap. 4 och 9, 13 och 14 §§ FB om godkännande av 
faderskapsbekräftelse. 

- 2 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 §§ FB om bedrivande av faderskapsutredning, 
med undantag för beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ner 
utredning. 

- 3 kap. 5, 6 och 8 §§ FB om att väcka talan vid domstol om faderskap. 

- 4 kap. 14 § FB om uppdrag från domstolen att utse någon som ska 
genomföra en adoptionsutredning. Det är lämpligt att uppgiften att utse 
utredare läggs på någon vid nämnden som leder och fördelar 
arbetsuppgifter av sådant slag, till exempel socialchefen eller chefen för 
familjerätten. 

- 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket FB om 
godkännande av avtal mellan föräldrarna om vårdnad, boende och 
umgänge. 

- 6 kap. 15 c § FB om yttrande inför domstolsbeslut om umgängesstöd samt 
utseende av en viss person som umgängesstöd. 

- 6 kap. 13 a § FB om beslut att vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten får vidtas trots att barnets vårdnadshavare inte är 
överens om det. Sådana ärenden får dock delegeras endast åt en särskild 
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, dvs. till ett 
utskott. 

- 6 kap. 19 § FB om uppdrag från domstolen att utse en utredare i mål och 
ärenden om vårdnad, boende eller umgänge. Det är lämpligt att uppgiften 
att utse utredare läggs på någon vid nämnden som leder och fördelar 
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arbetsuppgifter av sådant slag, till exempel socialchefen eller chefen för 
familjerätten. 

- 7 kap. 7 § FB om godkännande av avtal om underhållsbidrag som ska 
betalas för en längre period än tre månader. 

- 11 kap. 16 § FB om att avge yttrande i ärenden om anordnande av 
godmanskap eller förvaltarskap. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande samt vice ordförande utgör 
socialjouren. Denna schemaläggs på så sätt att ordförande, respektive vice 
ordförande har jour varannan vecka enligt ett rullande schema. 

 

För utskottet gäller att ersättare som inte tjänstgör inte har närvarorätt. Detta av 
hänsyn till rättssäkerheten och den enskilde individens intresse av personlig 
integritet. 

Övrigt  
Nämnden är ansvarig för utdelning ur donationsfonder inom nämndens 
verksamhetsområde. 

________ 

  

46



Nämndspecifika reglementen Reglemente för kommunstyrelsen  
och övriga nämnder i Sala kommun 

Kommunfullmäktige 
  

 

39 (46) 

4.4 Individnämnden 
Individnämnden (IN) ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden som avser 
myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och 
funktionsnedsättningen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387) (LSS), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 
(LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) (LVM) och annan 
lagstiftning samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som rör enskilda.  

Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, 
rättighet, skyldighet eller annat liknade förhållande. 

Övrigt 
Individnämnden ansvarar för socialjouren. Denna schemaläggs på så sätt att 
nämndens presidium har jour var tredje vecka enligt ett rullande schema.  

För individnämnden gäller att ersättare som inte tjänstgör inte har närvarorätt. 
Detta av hänsyn till rättssäkerheten och den enskilde individens intresse av 
personlig integritet. 

________ 
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4.4 Äldre- och omsorgsnämnden 
Äldre- och omsorgsnämnden (ÄON) ansvarar för kommunens uppgifter och 
ärenden enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala 
hälso- och sjukvården, bland annat socialtjänstlag (2001:453) (SoL), lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS), hälso- och sjukvårdslag 
(2017:30) (HSL). Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i samtliga individärenden 
som avser myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde samt yttranden 
till andra myndigheter i ärenden som rör enskilda inom nämndens 
ansvarsområde. 

Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, 
rättighet, skyldighet eller annat liknade förhållande. 

Äldre- och omsorgsnämnden har till uppgift att svara för: 

- äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård, 

- stöd och service enligt LSS till vissa personer med funktionsnedsättning. 

Övrigt  

Nämnden är ansvarig för utdelning ur donationsfonder inom nämndens 
verksamhetsområde. 
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4.5 Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för kommunens uppgifter och 
myndighetsutövning inom områdena byggnadsväsendet, miljö- och 
hälsoskyddsområdet inklusive livsmedelshantering samt alkohol och tobak, samt  
övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att svara för;  

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
byggnadsväsendet enligt plan och bygglagen (2010:900), plan- och 
byggförordningen (2011:338), lag om färdigställandeskydd (2014:227). 
Det innefattar inte planeringen av användningen av mark och vatten, då 
detta ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, 

- de befogenheter och skyldigheter inom byggnadsväsendet som 
ankommer på kommunen enligt bland annat anläggningslag (1973:1149), 
anläggningskungörelse (1973:1165), lag om energideklaration för 
byggnader (2006:985), fastighetsbildningslag (1970:988) med undantag 
av vad som stadgas i 4 kap 2 §, 5 kap 3 § tredje stycket, 14 kap 10 § och 16 
kap 14 §, fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) med undantag av vad 
som stadgas i 3 och 5 §., kulturmiljölagen (1988:950), 

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken (1998:808), 
strålskyddslagen (2018:396), lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730) samt följdförfattningar till nämnda lagar, 
detta inklusive myndighetsutövning utifrån reglering i miljöbalken och 
dess förordningar också avseende avfallshantering, 

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom 
offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlamentets och Rådets 
förordningar (EG), livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen 
(2004:168) samt följdförfattningar till nämnda lagar, 

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag enligt lag om 
bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 

Övrigt 
Nämnden är vidare ansvarig för att lämna yttranden över 
fastighetsbildningsfrågor.  

________  
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4.6 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ansvarar för kommunens uppgifter inom 
områdena kultur och fritid i enlighet med bestämmelserna i bland annat 
bibliotekslag (2013:801) och spellag (2018:1138) eller annan författning som 
ankommer på nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet 
och ska 

- tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet 
samt rekreation, 

- driva ungdomsgårdar och annan fritidsverksamhet samt genom olika 
stödinsatser främja föreningsverksamheten, 

- handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och 
idrottsföreningar, organisationer, samlingslokaler, pensionärs- och 
handikappföreningar, 

- administrera och fördela stipendier inom nämndens verksamhetsområde, 

- handlägga och besluta i ärenden enligt spellag (2018:1138), 

- besluta om regler för bidrag till föreningar inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde enligt bibliotekslag (2013:801), 

- driva och utveckla biblioteksverksamheten, 

- främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, musik, 

- bedriva kulturskola, 

- förvalta Sala Sparbanks kulturfond enligt gällande reglemente, 

- stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet, 

- handlägga avtal med kulturföreningar, 

- handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar, 

- samordna och handlägga bidrag till Studieförbunden, 

- verka för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt och 
kulturhistoriskt värde, 

- utarrendera, uthyra eller upplåta av kommunen ägda anläggningar och 
lokaler som faller under nämndens driftsansvar för en tid av högst 10 år, 

- ansvara för kommunens konstnärliga gestaltningsproiekt, konstinköp och 
konstsamlingar inklusive att bevaka frågor om utsmyckning av offentliga 
platser och byggnader, som inte ligger under kommunstyrelsen eller 
annan nämnds ansvarsområde. 
________  
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4.7 Valnämnden  
Valnämnden (VN) ansvarar för kommunens uppgifter inom området val i 
enlighet med bestämmelserna i vallagen (2005:837), kommunallagen 
(2017:725), folkomröstningslagen (1979:369) och lagen om kommunala 
folkomröstningar (1994:692) eller annan författning som ankommer på 
nämnden. 

Valnämnden svarar enligt gällande valförfattningar för genomförande av 

- val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt 
eventuella extra val, 

- rådgivande folkomröstning enligt regeringsformen, 

- kommunal folkomröstning.  

Valnämnden ansvarar för alla de administrativa uppgifter som behövs för att ett 
val ska kunna genomföras. Det innebär bland annat att 

- föreslå indelning i valdistrikt, 

- tillhandahålla vallokaler, 

- utse röstmottagare, 

- ansvara för förtidsröstningen i kommunen, 

- genomföra den preliminära rösträkningen, dels på valkvällen, dels på 
onsdagen veckan efter valdagen, 

- verka för att underlätta allmänhetens deltagande i val. 

Övrigt 
Nämnden äger besluta om ersättning för valförrättare och andra som utför 
valarbetet.  

________ 
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4.8 Krisledningsnämnden  
Krisledningsnämnden, tillika kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU), 
ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:544), förordning om kommuners och landstings regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (2006:637), lagen om totalförsvar och höjd beredskap (1992:1403), 
förordning om totalförsvar och höjd beredskap (2015:1053) samt kommunallagen 
(2017:725).  

Nämnden har rätt att överta beslutanderätt, helt eller delvis, från kommunens 
övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner det nödvändigt vid en 
uppkommen kris och i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av 
sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och 
samordnad.  

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. 

Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den specifika händelsens art och omfattning. Nämndens beslut ska 
omedelbart tillställas berörd nämnd och – om möjligt – ska dessförinnan 
krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra sig. 
Så snart förhållanden medger detta ska nämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. Under höjd beredskap 
ansvarar kommunledningsnämnden för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.  

Krisledningsnämnden ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.  

De delegationer som den ordinarie nämnden beslutat ge till tjänstepersoner 
fortsätter att gälla, även under ledning av krisledningsnämnden, såvida inte 
krisledningsnämnden beslutar annat.  

Ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden, 2 kap. 3 § 
andra resp. tredje stycket LEH. Befogenheten följer redan av LEH och det krävs 
därför ingen delegation från nämnden för att beslutanderätten ska kunna utövas. 

Beslut om att överta och återlämna annan nämnds uppgifter ska omedelbart 
delges respektive nämnd, berörd förvaltning/kontor samt kommunfullmäktiges 
ordförande. 
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Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som nämnden 
finner nödvändiga. 

Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och 
regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har 
lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller 
regionen. 

Krisledningsnämndens protokoll ska tillställas varje kommunfullmäktigeledamot 
och dess ersättare. Vid kommunfullmäktiges sammanträde ska 
krisledningsnämnden därutöver ge en sammanfattande föredragning om fattade 
beslut i stort.  

Krisledningsnämnden ska vidare hålla kommunfullmäktiges ordförande löpande 
informerad om verksamheten. 

När krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära 
händelsen inte längre behövs, får styrelsen besluta att verksamheten ska 
upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden 
som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut 
om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av 
fullmäktige. 

________ 
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1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Det som sägs i detta reglemente gäller alla nämnder och kommunstyrelsens 
utskott i Sala kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet. 
Detta gäller med undantag för överförmyndaren, som följer ett eget särskilt 
reglemente. Med nämnd avses även kommunstyrelsen om annat ej är 
specificerat.  

1.1 Nämndernas sammansättning 
Kommunens nämnder indelas i fem verksamhetsområden och består av följande 
antal ledamöter och ersättare. 

Nämnd   Ledamöter Ersättare 

Kommunstyrelsen (KS)  13 13 

Utbildnings- och arbetsmarknad- 7 7 
nämnden (UAN)Skolnämnden   

Vård- och omsorgsnämnden (VON) 

Social- och arbetsmarknadsnämnden 7 7 

Individnämnden (IN)  3 4 

Äldre- och omsorgsnämnden 7 7 

Bygg- och miljönämnden (BMN) 5 5 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 5 5 

Valnämnden (VN)  5 5 

Krisledningsnämnden (KSLU) 5 5 

Utöver nämnderna finns under kommunstyrelsen utskott; kommunstyrelsens 
ledningsutskott (KSLU) och arbetsgivardelegationen (AG). 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande, en vice ordförande 
och en andre vice ordförande till nämndernas presidium. Ordförande i 
kommunstyrelsens är tillika kommunalråd och andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen är tillika oppositionsråd. 

1.2 Ordföranden 
Det åligger ordföranden  

1 att leda nämndens arbete och sammanträden,  
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2 att kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3 att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 
nämnden vid behov är beredda,  

4 att se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, samt 

5 att bevaka att nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, att 
under kommunstyrelsen; 

1 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta 
initiativ i dessa frågor,  

3 främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder 
och kommunfullmäktige samt  

4 representera kommunen/kommunstyrelsens vid uppvaktningar hos 
myndigheter, konferenser och sammanträden, om nämnden inte bestämt 
annat. 

1.3 Nämndsansvar, samverkan mellan nämnderna och 
rapporteringsskyldighet 

Nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i 
lag eller annan författning. De ska också följa det kommunfullmäktige – i detta 
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 
nämnderna ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer, policys eller andra beslutade 
dokument. Det är nämndernas ansvar att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig. 

Nämnderna ska arbeta för långsiktig, ekonomisk, social och miljömässig hållbar 
utveckling. 

Nämnderna ska i sin verksamhet och i beslut även följa den övergripande 
checklista som antagits avseende Barnperspektivet, Landsbygdsperspektivet och 
de Horisontella principerna. 

Nämnderna ska kontinuerlig följa upp sin verksamhet och vid behov, till 
kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen, rapportera hur nämndens 
verksamheter och ekonomi utvecklas. De ska även informera om verksamheten 
och nämndens arbete till allmänheten. 
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Nämnderna ska verka för en samverkan mellan nämnderna för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål. 

Nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån 
från samtliga nämnder erhålla den information och det underlag de behöver i sin 
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med civilsamhället, det vill säga föreningar och 
organisationer, när dessa är särskilt berörda. Nämnderna beslutar om formerna 
för samrådet.  

Nämnderna ansvarar inom sina ansvarsområden för: 

- att upprätthålla långsiktig planering och strategisk utveckling så att 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, 

- att interna kontrollen inklusive uppföljning, utvärdering och 
kvalitetsarbete är tillräcklig, följs och sker kontinuerligt, 

- att med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom nämndens 
ansvarsområde, 

- att bereda/utarbeta förslag till program, taxor och andra ärenden som ska 
fastställas av kommunfullmäktige, 

- att kommunfullmäktiges beslut verkställs, om kommunfullmäktige inte 
beslutat annat, 

- att till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar och 
motioner etc. samt fullgöra de övriga uppgifter som kommunfullmäktige 
delegerar till nämnderna och i samband med detta vid behov samråda 
med övriga berörda nämnder, 

- att anta delegationsordningar och hålla dessa dels aktuella, dels 
utformade så att en effektiv ärendehantering uppnås, 

- att styrprocessen Sala kommuns ekonomi och verksamhetsstyrning för 
verksamhetsåret följs,  

- att räkenskaperna är rättvisande, 

- att budgeten från kommunfullmäktige inte överskrids,  

- att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.  

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag.  
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I det nämndspecifika reglementet anges nämndernas övriga specifika uppgifter. 
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1.4 Behandling av personuppgifter 
Nämnderna är ansvariga för de personregister och de personuppgifts-
behandlingar som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över, i enlighet med 
gällande personuppgifts-, dataskydds- och integritetsskyddande lagstiftning samt 
registerlagstiftning. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som 
är gemensamma för hela kommunen. Kommunstyrelsen är också 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
kommunfullmäktige samt hos kommunfullmäktigeberedningar.  

Nämnderna ska utse dataskyddsombud. 

1.5 Arkivmyndighet och nämndernas arkiv  
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för kommunen enligt arkivlagen 
(1990:782). 

Nämnderna ansvarar för att nämndernas närarkiv vårdas och förvaras enligt 
arkivlagen, kommunens upprättade riktlinjer och arkivmyndighetens 
anvisningar.  

Närmare föreskrifter om arkivvård finns i Riktlinje för hantering av arkiv. 
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2 NÄMNDERNAS ARBETSFORM 

2.1 Val 
Ledamöterna och ersättarna i nämnderna väljs av kommunfullmäktige för fyra år, 
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige 
har hållits i hela landet. 

 

I kommunstyrelsen förrättas val av ledamöter, ersättare, ombud eller andra 
representanter i de utskott, råd, intresseföreningar och samrådsgrupper som 
kommunen har intresse i.  

2.2 Presidium 
Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande, en vice 
ordförande samt en andre vice ordförande, att tjänstgöra den tid, för vilken de 
blivit valda som ledamöter i nämnden. Tillsammans utgör de nämndens 
presidium. 

Ordförande i kommunstyrelsens är tillika kommunalråd och andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen är oppositionsråd. 

2.3 Interimsordförande, ålderspresident  
Den som har varit ledamot i nämnden längst tid är ålderspresident.  

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den till åldern 
äldste av dem vara ålderspresident. 

2.4 Fyllnadsval till presidiet med mera 
Om ordförande eller någon av vice ordförande avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost bör kommunfullmäktige så snart det kan ske, välja en annan 
ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Detta gäller 
även ledamöter och ersättare.  

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Fyllnadsval för ledamöter, ersättare, ombud eller andra representanter i de 
utskott, råd, intresseföreningar och samrådsgrupper som kommunen har 
intresse i, förrättas av kommunstyrelsen. 
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2.5 Avsägelse samt upphörande av uppdraget  
En förtroendevald som önskar avsäga sig sitt uppdrag ska lämna in en skriftlig 
avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas och från vilket 
datum. Avsägelsen lämnas in till kommunens administrativa enhet. Avsägelsen 
behandlas vid nästkommande kommunfullmäktige sammanträde. 

Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbar 
upphör uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte 
kommunfullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar 
sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara 
skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så 
god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan uppdraget 
upphör. Ansökan lämnas in till kommunens administrativa enhet.  

2.6 Utskott 
Enligt kommunallagen får kommunfullmäktige bestämma att en nämnd ska ha ett 
eller flera utskott. Varje nämnd kan därutöver själv besluta om eventuellt utskott.  

Arbetsform och sammanträden följer nämndernas förutom att: 

- Sammanträden ska också hållas när ordförande anser att det behövs eller 
när minst tre ledamöter begär det.  

- Utskottet få handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

- Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt fastställd 
delegationsordning ska hänskjutas till nämnd för avgörande om minst två 
ledamöter i utskottet begär det. 

2.7 Delegering av ärenden inom en nämnd 
Nämnderna får uppdra åt presidium, utskott, ledamot, ersättare eller 
tjänsteperson anställd hos kommunen, att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av 
anställda och förtroendevalda eller en grupp av förtroendevalda som inte utgör 
ett utskott eller till anställd i kommunalt företag. 

Nämnderna lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att 
fatta beslut om en delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden 
överförs till delegater. Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen 
eller på annat sätt, vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. 
Nämnderna beslutar själva i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten 
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ska delegeras. Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 
kap 38 § kommunallagen. 

Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som 
bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 

- framställningar eller yttrande till kommunfullmäktige liksom yttrande 
med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
kommunfullmäktige har överklagats, 

- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om det är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

- ärenden som väckts genom medborgarförslag som är av strategisk 
karaktär,  

- övriga ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Ärenden, där beslutanderätten har getts till en delegat, ska överlämnas till 
nämnden för avgörande, om särskilda skäl för detta finns. 

Nämnderna får delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i 
nämnden i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

KommunchefKommundirektör/förvaltningschef/kontorschef eller annan 
tjänsteperson som fått delegationsrätt får i sin tur delegera beslutanderätten åt 
en tjänsteperson anställd inom kommunen om vidaredelegation framgår av 
delegationsordningen.  

Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt gäller i 
tillämpliga delar vad som är föreskrivet i kommunallagen för nämndbeslut. 

Nämnderna får besluta att vissa delegerade beslut inte behöver anmälas till 
nämnden. Sådana beslut ska protokollföras särskilt och tillkännages på 
kommunens digitala anslagstavla. Brådskande beslut enligt 6 kap 39 § 
kommunallagen måste dock alltid anmälas till nämndens nästa sammanträde. 

2.8 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av respektive nämnd, ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
för kommunstyrelsen kontrasigneras av tjänsteperson som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar enligt 
delegationsordningen. 
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2.9 Processbehörighet – talan i mål och ärenden 
Nämnderna får själva eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde. De får även träffa bindande 
överenskommelser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller 
avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till 
kommunfullmäktiges fastställda mål och planer. 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon 
har begärt laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, om inte 
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  

2.10 Medborgarförslag 
Medborgarförslag av strategisk karaktär, som kommunfullmäktige överlåtit till 
kommunstyrelsen för beredning, ska om möjligt beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.  

Medborgarförslag av verkställighetskaraktär, som kommunfullmäktiges 
ordförande, i samråd med vice ordförande, överlåtit till berörd nämnd för 
hantering och därmed överlåtit beslutanderätten till kommunstyrelsen eller en 
annan nämnd, ska hanteras skyndsamt och verkställas när detta är möjligt. 

Nämnderna ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om de beslut som 
fattats i anledning av ett medborgarförslag.  

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt samt redovisa verkställande av 
medborgarförslag. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

2.11 Samverkan och förhandling 
Nämnderna ansvarar för att följa samverkansavtal. Lag om medbestämmande i 
arbetslivet (1976:580), arbetsmiljölagen (1977:1160) och lagen om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen (1974:358) utgör den rättsliga 
grunden för samverkanssystemet. 

Hantering av tvisteförhandling och rätten att träffa kollektivavtal ankommer på 
kommunstyrelsen. 
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2.12 Administrativa regler 
Nämnderna ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla 
avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det 
offentligrättsliga regelverk som framgår bland annat av kommunallagen 
(2017:725), förvaltningslagen (2017:900), lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597), tryckfrihetsförordningen (1949:105), offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782) gällande personuppgifts-, 
dataskydds- och integritetsskyddande lagstiftning samt registerlagstiftning. 

 

2.13 Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen ska fatta det slutliga beslutet i ärenden där flera nämnder är 
oense.  
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3 NÄMNDERNAS SAMMANTRÄDESFORM 

3.1 Tid för sammanträde 
Nämnden sammanträder på den dag och tid som nämnden bestämmer.  

Nämnden beslutar om huruvida sammanträden i nämnden ska vara öppna för 
allmänheten. 

3.2 Extra sammanträde 
Om presidiet eller minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller om 
ordföranden anser att det behövs, ska ett extra sammanträde hållas. En begäran 
om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet. 

Sammanträdet hålls på den tid som ordföranden bestämmer, efter samråd med 
vice ordföranden.  

3.3 Ändring av sammanträdesdag och tid för sammanträde 
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden, efter samråd med vice 
ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages 
på kommunens digitala anslagstavla. 

3.4 Plats för sammanträde 
Nämnden sammanträder i den lokal som ordförande bestämmer, efter samråd 
med vice ordföranden. 

3.5 Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast två arbetsdagar i förväg anmäla 
detta till nämndsekreteraren. Ordföranden får medge dispens från denna 
tidsgräns samt avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
sammanträden. 

3.6 Kallelse och tillkännagivande av sammanträde 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden som ska behandlas.  

Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde fem arbetsdagar före 
sammanträdesdagen. Detta sker digitalt eller, för den ledamot/ersättare som så 
begär med motivering för detta, via landpost.  

Nämndens sammanträden ska också tillkännages på kommunens digitala 
anslagstavla fem arbetsdagar före sammanträdesdagen. Om sammanträdet är så 
brådskande att det inte hinner tillkännages i vanligt ordning ska detta 
tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast sammanträdesdagen.  

3.7 Ärenden och handlingar till sammanträdet 
Ordföranden bestämmer när nämnden ska behandla ett ärende, om inte annat 
följer av lag.  

Utskotts, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de 
ärenden som tagits in i kallelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före 
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar 
ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  

Kallelse med handlingar publiceras på kommunens hemsida och i Netpublicator 
(ledamöternas digitala kommunikationskanal). Detta gäller med vissa undantag 
för de nämnder som behandlar ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskild.  

Bygg- och miljönämndens handlingar distribueras endast via Netpublicator till 
ledamöter och ersättare i nämnden.  

Individnämndens Handlingar till Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott 
handlingar distribueras endast till de ledamöter som är beslutande vid 
sammanträdet. Sammanträdet inleds med att ledamöterna får inläsningstid av 
ärendena, och direkt efter sammanträdet förstörs handlingarna.  
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Handlingar i individärenden rörande myndighetsutövning inom Äldre- och 
omsorgsnämnden distribueras endast till de ledamöter som är beslutande vid 
sammanträdet. Sammanträdet inleds med att ledamöterna får inläsningstid av 
ärendena, och direkt efter sammanträdet förstörs handlingarna. 

3.8 Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 

Om nämnden inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan nämnden besluta att förlänga tiden för sammanträdet.  

Nämnden kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett 
sådant fall beslutar nämnden genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  

Om nämnden beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett 
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om 
sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte 
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 

3.9 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare samt till sin 
gruppledare eller vice gruppledare, som underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra.  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare 
för ordföranden. Ersättaren ska sköta ordförandens samtliga uppgifter. 

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

73



Nämndernas sammanträdesform Reglemente för kommunstyrelsen  
och övriga nämnder i Sala kommun 

Kommunfullmäktige 
  

 

20 (46) 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. Detta gäller även ersättare. 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. En ledamot som inställer sig under 
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
ledamotens ställe. Endast om det föreligger synnerligen särskilda skäl för det får 
inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.  

3.10 Jäv och avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

Ledamot som avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

3.11 Upprop  
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet.  

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska 
också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och 
när ordföranden anser att det behövs.  

En ledamot eller ersättare som infinner sig efter närvaroregistreringen eller som 
lämnar sammanträdet före dess avslut ska anmäla detta till sekreteraren. 

3.12 Protokolljusterare 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 
sammanträdet.  

Sedan upprop har skett väljer nämnden en ledamot att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 
biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.  

3.13 Turordning för handläggning av ärendena  
Nämnden behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet. Ordförande kan dock besluta om ändrad turordning för ett 
eller flera ärenden.  
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Om det tillkommit ett ärende som inte finns med i kallelsen bestämmer 
ordföranden när under ett sammanträde detta ärende ska behandlas.  

Nämnden får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

3.14 Yttranderätt och närvarorätt  
Kommunalrådet och oppositionsrådet har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna, men inte i beslutet. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av 
kommunstyrelsen rätt att närvara. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna 
upplysningar. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskild. Även en anställd i kommunen eller särskilt sakkunnig kan medges 
denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna. 

Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt 
att delta i överläggningen, men inte i beslutet.  

Representanter för partier som är representerade i kommunfullmäktige, men 
inte getts en ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens ledningsutskott, har insynsplats, så kallad särskild 
närvarorätt. De har rätten att närvara vid nämndens sammanträde och rätt att 
delta i överläggningen men inte rätt att delta i beslutet. Närvarorätten gäller inte 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

För individnämnden social- och arbetsmarknadsnämndens utskott gäller att 
ersättare som inte tjänstgör inte har närvarorätt. Detta av hänsyn till 
rättssäkerheten och den enskilde individens intresse av personlig integritet. 

3.15 Talarordning och ordning vid sammanträdena 
Den som har rätt att delta i nämndens överläggningar får ordet i den ordning hen 
har anmält sig till presidiet och har blivit uppropad.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren.  
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 
ajournera eller upplösa sammanträdet. 

3.16 Yrkanden 
När nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar 
att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden beslutar medge det enhälligt.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande lämna det skriftligt.  

3.17 Deltagande i beslut  
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation (när ett beslut fattas utan omröstning). 

3.18 Omröstningar 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan, ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart.  

3.19 Justering av protokoll 
Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som 
nämnden har bestämt. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som hen har lett.  

3.20 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 

3.21 Expediering och publicering 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 
berörs av besluten i protokollet.  

Tillkännagivande av justering av nämndens protokoll på kommunens digitala 
anslagstavla ska ske senast andra dagen efter det att protokollet har justerats. 
Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens hemsida i den 
utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning. 

3.22 Delgivningsmottagare 
Delgivning med respektive nämnder sker med ordföranden, 
kommunchefkommundirektör, kontorschefförvaltningschef, kommunjurist eller 
annan tjänsteperson/anställd inom kommunen som nämnden beslutar. 
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4 NÄMNDSPECIFIKA REGLEMENTEN 

4.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar, utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i 
kommunallagen (2017:725) eller annan relevant lagstiftning, för all verksamhet 
som inte faller under utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenskolnämnden, 
vård- och omsorgsnämndensocial- och arbetsmarknadsnämnden, 
individnämndenäldre- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, valnämnden eller överförmyndaren.  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning och ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska 
också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, bolag, 
stiftelser, föreningar och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för 
att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen 
används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning 
upprätthålls. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte 
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (övrig verksamhet och särskilda 
uppgifter). Härutöver ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår 
av kommunallagen och annan lagstiftning.  

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd och 
trafiknämnd. Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) fullgör kommunens 
förpliktelser som krisledningsnämnd.  

I kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen 
och att vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att 
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning.  
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4.1.1 LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska 

1 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten för en långsiktigt ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling, såsom  

a) den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
(naturresurser) samt utveckling av strategiskt viktiga områden,  

b) miljö-, klimat-, funktionsvariation-, integrations-, tillgänglighets-, 
mångfalds-, diskriminerings-, jämställhets- och folkhälsofrågor, 

c) natur- och vattenvårdsfrågor, 

d) bostadsförsörjning,  

e) lokalförsörjning inklusive lokalstrategier med ansvar för att följa 
verksamhetsnämndernas lokalbehov och initiera, samordna och 
effektivisera lokalanvändningen i kommunen samt verkställa 
inhyrning av lokaler till kommunens verksamheter, 

f) kommunens kommunikationsverksamhet,  

g) kommunens IT-verksamhet. 

2 utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut. 

3 ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL 
eller enligt annan lag eller författning. 

4 ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen. 

5 ha ett övergripande ansvar för kommunens personaladministrativa 
system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-
postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporterings-
system, passersystem och förtroendemannaregister inklusive verka för 
utveckling och effektiviseringen av den övergripande 
organisationsstrukturen och administrationen. 

6 ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs. 

7 anställa kommunchef (direktör)kommundirektör samt besluta om 
instruktion för denne. 
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8 hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. 

9 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

10 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar. 

11 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, förvaltningschef 
kommundirektör och kontorschefernaförvaltningscheferna.  

12 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 

13 bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen. 

14 verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte 
beslutat annat.  

15 göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd. 

16 verka för utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 
kommunala demokratin. 

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen 
hur de ärenden som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon tjänsteperson 
att besluta om remiss av sådana ärenden. 

Företag, bolag, stiftelser och föreningar 
Kommunstyrelsen ska 

1 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, bolag, stiftelser 
och föreningar som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen.  

2 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 
kontinuerligt hålls uppdaterad. 

3 ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och respektive 
ledningar. 

4 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag , bolag, 
stiftelser och föreningar som kommunen äger eller har intresse i. 

5 årligen, i beslut, pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag 
som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
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varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister 
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder.  

6 svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra motsvarande sammanträden i de företag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

Kommunalförbund  
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i, främst vad gäller 
efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin som fastställts av 
kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden som har 
betydelse för kommunen.  

Ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska 

1 ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av 
kommunfullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen 
omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar. 

2 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland 
annat att  

a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom och 
fortlöpande hålla sig underrättad om detta,  

b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan 
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden inklusive ansvara för utdelning ur donationsfonder när 
detta inte ankommer på annan nämnd. 

3 upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen. 

4 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag om kommunal 
bokföring och redovisning (2018:597).  

5 upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag om 
kommunal bokföring och redovisning (2018:597).  
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6 i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel 
som avsatts till pensionsförpliktelser. 

7 utfärda förbindelser, som behövs i anledning av 
kommunfullmäktigebeslut om att uppta lån eller att teckna borgen eller 
annan ansvarighet. 

8 vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa frågor 
inklusive att leda och samordna kommunens upphandling av varor, 
tjänster och entreprenader enligt upphandlingslagstiftningen.  

Delegering från kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare 
föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. 

2 på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom 
den budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige 
fastställd beloppsram och andra riktlinjer. 

3 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fastighet som tillhör 
kommunen. 

4 köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om 
fastighetsreglering, allt inom av kommunfullmäktige fastställd 
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 

5 i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal som inte är av principiell 
och/eller övergripande betydelse. 

6 tillstånd att använda kommunens vapen och logotype. 

7 avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). 

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 
kommunfullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte 
medger att yttrandet behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska 
om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

Personalpolitiken och personalansvaret 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för kommunens 
arbetstagare med personal- och arbetsmiljöansvar. 
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Kommunstyrelsen ska 

1 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 

2 förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt 
utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet 
(1976:580) inom andra nämnders verksamhetsområden., 

3 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare och dessas arbetstagarorganisationer,. 

4 besluta om stridsåtgärd,. 

5 lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen om vissa kommunala befogenheter 
(2009:47),. 

6 utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och ersättningar, 
samt besluta om tolkning av desamma,. 

7 besluta om anställningsstopp, 

68 besluta om strategiska personalfrågor. 

4.1.2 UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN  

Kommunstyrelsen uppföljning  
Kommunstyrelsen ska 

1 övervaka att av kommunfullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, 
riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i 
nämnderna. 

2 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt. 

3 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 

4 två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

5 en gång årligen till kommunfullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag 
eller författning. 

6 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och 
av kommunfullmäktige fastställda program och direktiv. 
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7 två gånger varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över 
beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i 
kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
kommunfullmäktige. 

4.1.3 ÖVRIG VERKSAMHET OCH SÄRSKILDA UPPGIFTER 

Kommunstyrelsen ska ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i 
övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. 

Näringslivs-, arbetsmarknads- och informationsverksamhet 
Kommunstyrelsen ska 

- ansvara för övergripande sysselsättnings- och näringslivsfrågor inklusive 
att samverka med näringslivets parter samt med uppmärksamhet följa 
samhällsutvecklingen och verka för åtgärder som strävar efter en positiv 
näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat, 

- ansvara för kommunens centrala informationsverksamhet med 
övergripande ansvar för kommunens kommunikation, webb, sociala 
medier, grafiska profil, press- och medieservice och trycksaker inklusive 
informationsfunktionen i den kommunala krisledningsorganisationen, 

- ansvara för funktionen medborgarservice inklusive kommunens 
kontaktcenter, offentligt medborgarkontor med samhällsvägledning, 
kommunhusets reception och auktoriserade turistinformation, 

- ansvara för kommunens digitala anslagstavla, 

- ansvara för kommunens officiella nationaldagsfirande och 
medborgarskapsceremonin enligt lagen om svenskt medborgarskap 
(2001:82), 

- ansvara för kommunens vänortsverksamhet, 

- ansvara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering, 

- ansvara för den energirådgivning som ankommer på kommunen, 

- ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 
till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form, 

- ansvara för att hantera frågor om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk,  

- ansvara för externa samverkansfrågor. 

Samhällsteknisk verksamhet 
Kommunstyrelsen ska 
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- besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser, inklusive att förlänga eller förnya detaljplanens 
genomförandetid, när det inte är av principiell betydelse eller av stor vikt, 

- upplåta och belasta kommunens fasta egendom med arrenderätt, servitut, 
ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättighet samt säga upp motsvarande 
rättigheter, 

- anskaffa rätt till utrymme i annans mark, byggnader eller anläggningar 
med arrenderätt, servitut, ledningsrätt, vägrätt eller liknande rättighet 
samt säga upp motsvarande rättigheter, 

- fatta beslut om rivning av kommunen tillhörig byggnad, dock ej om 
byggnaden har ett kulturhistoriskt eller därmed jämförligt värde ansvara 
för den fysiska detaljplaneringen inklusive exploateringsverksamheten 
enligt plan- och bygglagen (2010:900), 

- ansvara för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
inklusive vatten- och avloppsförsörjning och fullgöra kommunens 
uppgifter enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), miljöbalken 
(1998:808), lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
(1998:812) och ledningsrättslagen (1973:1144), 

- fullgöra kommunens skyldigheter som väghållare och är 
väghållningsmyndighet enligt väglagen (1971:948) samt gaturenhållning, 
snöröjning och liknande åtgärder enligt lagen om gaturenhållning och 
skyltning (1988:814). Vidare ansvarar nämnden för hantering av bidrag 
till enskilda vägar, 

- ansvara samt besluta om tillstånd och regler för användning av 
kommunens mark inklusive upplåtelse av offentlig plats/allmän mark och 
handlägga och utfärda schakttillstånd, 

- ansvara för kommunens åtaganden som trafiknämnd enligt 
trafikförordningen (1998:1276) inklusive att utfärdar lokala 
trafikföreskrifter, 

- ansvara för parkeringsövervakning på kommunal mark samt 
tillståndsgivning av allmänna parkeringstillstånd och parkeringstillstånd 
för personer med rörelsehinder enligt lagen om kommunal 
parkeringsövervakning (1987:24) och trafikförordningen (1998:1276), 

- besluta om flyttning av fordon och fordonsvrak enligt lagen om flyttning 
av fordon i vissa fall (1982:129), 

- ansvara för kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik inom kommunen 
inklusive kommunens skyldigheter gällande skolskjuts och elevresor 
utifrån bestämmelser om skolskjuts som finns i skollagen, (2010:800), 
förordning om skolskjutsning  (1970:340), i trafiksäkerhetsverkets 
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föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17), lag om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa Elevresor (1991:1110) samt förordning om 
kommunernas skyldighet att svara för vissa Elevresor (1991:1120) och 
riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun. 

- ansvara för förvaltning och utveckling av kommunens mät-, kart- och GIS-
verksamhet inklusive produktion av nybyggnads- och grundkartor enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), 

- ansvara för att förvalta och energieffektivisera kommunens byggnader, 
samordna nyttjandet av lokaler, hyra in, hyra ut, bygga nytt, bygga om och 
bygga till på uppdrag av beställande nämnd. Vidare ansvara för drift, 
förvaltning och uthyrning av kommunens fastigheter och anläggningar 
samt ansvarar för planering och genomförande av om- till och 
nybyggnader, 

- ansvara för att ortnamn och adresser inom hela kommunen upprättas och 
fastställs samt besluta om lägenhetsnummer för lägenhetsregistret enligt 
lag om lägenhetsregister (2006:378), 

- ansvara för kommunens kostverksamhet (måltidsenheten) vilket 
innefattar att producera och leverera måltider till förskola, grundskola, 
gymnasieskola samt till äldreomsorgens verksamhetsområde, 

- ansvara för förvaltning och nyanläggning av parker, lekplatser, grönytor, 
skogar och andra allmänna platser. Vidare ansvara för underhåll och 
skötsel av parker grönområden och andra allmänna platser, drift och 
skötsel av Sala Silvergruvas vattensystem samt förvaltningen av 
kommunens skogsinnehav, 

- ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken 
vad gäller hanteringen av slam från små avlopp. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt övriga uppgifter rörande 
krisberedskap och säkerhetsskydd. 

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift som följer 
av handlingsprogrammet. 

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146).  
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Kommunstyrelsens råd  
Kommunstyrelsen kan inrätta råd. Det ankommer kommunstyrelsen att utfärda 
erforderliga bestämmelser för dessa. Under kommunstyrelsen ligger 
Pensionärsrådet, Funktionsrättsrådet och Näringslivsrådet.  

Kommunstyrelsens utskott 
Inom kommunstyrelsen i Sala kommun ska det finnas: 

- ett arbetsutskott (kommunstyrelsens ledningsutskott ) 

- ett personal- och förhandlingsutskott (arbetsgivardelegationen). 

Ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen ska beredas av utskotten, om 
beredning bedöms nödvändig. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande 
uppdrag för utskotten. 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts (KSLU) huvudsakliga uppgifter är att bereda 
kommunstyrelsens ärenden samt att fatta beslut i enlighet med 
kommunstyrelsens fastslagna delegationsordning. Vidare fullgör 
kommunstyrelsens ledningsutskott kommunstyrelsens uppgifter som 
krisledningsnämnd enligt uppgifter, befogenheter och skyldigheter som framgår 
av det nämndspecifika reglementet för krisledningsnämnden. 

Arbetsgivardelegationen (AG) är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska 
frågor. Arbetsgivardelegationen hanterar samtliga strategiska personalfrågor och 
i förekommande fall enskilda personalärenden.  
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4.2 Skolnämnden Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)Skolnämnden (SKN) ansvarar 
för kommunens uppgifter och ärenden som avser skolväsendet enligt skollagen 
(2010:800), gällande skolförfattningar och förordningar, förutom de uppgifter 
och ärenden som kommunstyrelsen svarar för. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndenSkolnämnden är vårdgivare för elevhälsan. Nämnden är 
även ansvarig nämnd för arbetsmarknadsrelaterade frågor. 

Inom utbildnings— och arbetsmarknadsnämndens skolnämndens 
ansvarsområde ligger: 

- förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem, 

- utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: 

o förskoleklass 

o grundskola 

o gymnasieskola 

o grundsärskola och gymnasiesärskola med fritidsklubb 

- kommunal vuxenutbildning 

- introduktionsverksamhet för nyanlända 

- att agera som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) 

- strategiska och operativa kommunala arbetsmarknadsfrågor 

- det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Övrigt 
Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens 
verksamhetsområde. 

___  
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4.3 Vård- och omsorgsnämnden Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden (VON)Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) 
ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden enligt lagar och förordningar 
inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, bland annat 
socialtjänstlag (2001:453) (SoL), , lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387) (LSS), hälso- och sjukvårdslag (2017:30) (HSL), lag 
(1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av 
missbrukare i vissa fall (1988:870) (LVM). 

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott (SANU) består av nämndens 
presidium. Utskottet beslutar i samtliga individärenden som enligt lag får 
delegeras till utskott eller liknande och avser myndighetsutövning inom individ- 
och familjeomsorgen samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som rör 
enskilda inom nämndens ansvarsområde. 

Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, 
rättighet, skyldighet eller annat liknade förhållande. 

 

 Social- och arbetsmarknadsnämnden har till uppgift att svara för: 

-  de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) och som inte anförtrotts vård- och omsorgsnämnden, 

- de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt Lag (1990:52) om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och enligt Lag (1988:870) om vård 
av missbrukare, (LVM), 

- de uppgifter som åvilar en kommun enligt lagar och förordningar gällande 
kommunalt flyktingmottagande, 

- de uppgifter som åvilar en förtroendenämnd enligt Lag om 
patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) 

- de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som 
inte särskilt anförtrotts annan nämnd eller styrelse i kommunen. 

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att svara för:  

- individ- och familjeomsorg, 

- samordning av alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (ANDT-
strategin), 

- introduktionsverksamhet för nyanlända 

- att agera som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) 

- strategiska och operativa kommunala arbetsmarknadsfrågor 
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- det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

 

äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård, 

-  

- stöd och service enligt LSS till vissa personer med 
funktionsnedsättning. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott  

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott beslutar i enlighet med 10 kap 4 § 
SoL om följande ärenden: 

- medgivande och beslut om stadigvarande vård och fostran (6 kap. 6 § 
SoL), 

- övervägande om fortsatt vård och om vårdnadsöverflyttning (6 kap. 8 § 
SoL), 

- godkännande av att en utländsk myndighet placerar ett barn i Sverige (6 
kap. 11 a § SoL),  

- beslut om placering av barn i utlandet (6 kap. 11 b § SoL), 

- adoptionsmedgivande och återkallande av sådant medgivande (6 kap. 12 
och 13 §§ SoL), 

- beslut att neka samtycke till att ett adoptionsförfarande får fortsätta 
enligt 6 kap. 14 § SoL (rätten att bevilja sådant samtycke får således 
delegeras till tjänsteman), 

- beslut att föra talan om återkrav eller ersättning vid domstol (9 kap. 
1 § och 9 kap. 3 § SoL), 

- ansökan om vård med stöd av 4 § lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, 

- LVU-beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § eller 6 a § 
LVU, beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var hon eller han 
ska vistas (11 § första och andra styckena LVU), 

- övervägande om fortsatt vård och om vårdnadsöverflyttning (13 § LVU), 

- övervägande av umgängesbegränsning (14 § tredje stycket LVU), 

- upphörande av LVU-vården (21 § LVU), 

- beslut om att den unge ska ha kontakt med en särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller delta i behandling i öppna former (22 § LVU), 
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- flyttningsförbud, övervägande om fortsatt flyttningsförbud samt tillfälligt 
flyttningsförbud (24 §, 26 § och 27 § LVU), 

- ansökan och beslut om utreseförbud (31 b § LVU),beslut om tillfälligt 
utreseförbud (31 d § LVU), 

- beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud (31 i § LVU), 

- begäran om handräckning (43 § 1 punkten LVU), 

- ansökan om vård med stöd av 11 § LVM, och omedelbart 
omhändertagande med stöd av 13 § LVM. 

Beslut om LVU-vården enligt 11 § LVU kan i akuta situationer delegeras till 
ordföranden eller annan ledamot i nämndens presidium.  

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens utskott beslutar i enlighet med 10 kap 5 § 
SoL om följande ärenden: 

- 1 kap. 4 och 9, 13 och 14 §§ FB om godkännande av 
faderskapsbekräftelse. 

- 2 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 §§ FB om bedrivande av faderskapsutredning, 
med undantag för beslut om att inte påbörja utredning eller att lägga ner 
utredning. 

- 3 kap. 5, 6 och 8 §§ FB om att väcka talan vid domstol om faderskap. 

- 4 kap. 14 § FB om uppdrag från domstolen att utse någon som ska 
genomföra en adoptionsutredning. Det är lämpligt att uppgiften att utse 
utredare läggs på någon vid nämnden som leder och fördelar 
arbetsuppgifter av sådant slag, till exempel socialchefen eller chefen för 
familjerätten. 

- 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket FB om 
godkännande av avtal mellan föräldrarna om vårdnad, boende och 
umgänge. 

- 6 kap. 15 c § FB om yttrande inför domstolsbeslut om umgängesstöd samt 
utseende av en viss person som umgängesstöd. 

- 6 kap. 13 a § FB om beslut att vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten får vidtas trots att barnets vårdnadshavare inte är 
överens om det. Sådana ärenden får dock delegeras endast åt en särskild 
avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, dvs. till ett 
utskott. 

- 6 kap. 19 § FB om uppdrag från domstolen att utse en utredare i mål och 
ärenden om vårdnad, boende eller umgänge. Det är lämpligt att uppgiften 
att utse utredare läggs på någon vid nämnden som leder och fördelar 
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arbetsuppgifter av sådant slag, till exempel socialchefen eller chefen för 
familjerätten. 

- 7 kap. 7 § FB om godkännande av avtal om underhållsbidrag som ska 
betalas för en längre period än tre månader. 

- 11 kap. 16 § FB om att avge yttrande i ärenden om anordnande av 
godmanskap eller förvaltarskap. 

 

Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande samt vice ordförande utgör 
socialjouren. Denna schemaläggs på så sätt att ordförande, respektive vice 
ordförande har jour varannan vecka enligt ett rullande schema. 

 

För utskottet gäller att ersättare som inte tjänstgör inte har närvarorätt. Detta av 
hänsyn till rättssäkerheten och den enskilde individens intresse av personlig 
integritet. 

Övrigt  
Nämnden är ansvarig för utdelning ur donationsfonder inom nämndens 
verksamhetsområde. 

________ 
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4.4 Individnämnden 
Individnämnden (IN) ansvarar för kommunens uppgifter och ärenden som avser 
myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och 
funktionsnedsättningen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387) (LSS), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) 
(LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) (LVM) och annan 
lagstiftning samt yttranden till andra myndigheter i ärenden som rör enskilda.  

Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, 
rättighet, skyldighet eller annat liknade förhållande. 

Övrigt 
Individnämnden ansvarar för socialjouren. Denna schemaläggs på så sätt att 
nämndens presidium har jour var tredje vecka enligt ett rullande schema.  

För individnämnden gäller att ersättare som inte tjänstgör inte har närvarorätt. 
Detta av hänsyn till rättssäkerheten och den enskilde individens intresse av 
personlig integritet. 

________ 
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4.4 Äldre- och omsorgsnämnden 
Äldre- och omsorgsnämnden (ÄON) ansvarar för kommunens uppgifter och 
ärenden enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala 
hälso- och sjukvården, bland annat socialtjänstlag (2001:453) (SoL), lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS), hälso- och sjukvårdslag 
(2017:30) (HSL). Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i samtliga individärenden 
som avser myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde samt yttranden 
till andra myndigheter i ärenden som rör enskilda inom nämndens 
ansvarsområde. 

Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, 
rättighet, skyldighet eller annat liknade förhållande. 

Äldre- och omsorgsnämnden har till uppgift att svara för: 

- äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård, 

- stöd och service enligt LSS till vissa personer med funktionsnedsättning. 

Övrigt  

Nämnden är ansvarig för utdelning ur donationsfonder inom nämndens 
verksamhetsområde. 
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4.5 Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden (BMN) ansvarar för kommunens uppgifter och 
myndighetsutövning inom områdena byggnadsväsendet, miljö- och 
hälsoskyddsområdet inklusive livsmedelshantering samt alkohol och tobak, samt  
övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att svara för;  

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
byggnadsväsendet enligt plan och bygglagen (2010:900), plan- och 
byggförordningen (2011:338), lag om färdigställandeskydd (2014:227). 
Det innefattar inte planeringen av användningen av mark och vatten, då 
detta ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, 

- de befogenheter och skyldigheter inom byggnadsväsendet som 
ankommer på kommunen enligt bland annat anläggningslag (1973:1149), 
anläggningskungörelse (1973:1165), lag om energideklaration för 
byggnader (2006:985), fastighetsbildningslag (1970:988) med undantag 
av vad som stadgas i 4 kap 2 §, 5 kap 3 § tredje stycket, 14 kap 10 § och 16 
kap 14 §, fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) med undantag av vad 
som stadgas i 3 och 5 §., kulturmiljölagen (1988:950), 

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken (1998:808), 
strålskyddslagen (2018:396), lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088), alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730) samt följdförfattningar till nämnda lagar, 
detta inklusive myndighetsutövning utifrån reglering i miljöbalken och 
dess förordningar också avseende avfallshantering, 

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom 
offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlamentets och Rådets 
förordningar (EG), livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen 
(2004:168) samt följdförfattningar till nämnda lagar, 

- att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 
handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag enligt lag om 
bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 

Övrigt 
Nämnden är vidare ansvarig för att lämna yttranden över 
fastighetsbildningsfrågor.  

________  
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4.6 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ansvarar för kommunens uppgifter inom 
områdena kultur och fritid i enlighet med bestämmelserna i bland annat 
bibliotekslag (2013:801) och spellag (2018:1138) eller annan författning som 
ankommer på nämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet 
och ska 

- tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet 
samt rekreation, 

- driva ungdomsgårdar och annan fritidsverksamhet samt genom olika 
stödinsatser främja föreningsverksamheten, 

- handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och 
idrottsföreningar, organisationer, samlingslokaler, pensionärs- och 
handikappföreningar, 

- administrera och fördela stipendier inom nämndens verksamhetsområde, 

- handlägga och besluta i ärenden enligt spellag (2018:1138), 

- besluta om regler för bidrag till föreningar inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde enligt bibliotekslag (2013:801), 

- driva och utveckla biblioteksverksamheten, 

- främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, musik, 

- bedriva kulturskola, 

- förvalta Sala Sparbanks kulturfond enligt gällande reglemente, 

- stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet, 

- handlägga avtal med kulturföreningar, 

- handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreningar, 

- samordna och handlägga bidrag till Studieförbunden, 

- verka för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt och 
kulturhistoriskt värde, 

- utarrendera, uthyra eller upplåta av kommunen ägda anläggningar och 
lokaler som faller under nämndens driftsansvar för en tid av högst 10 år, 

- ansvara för kommunens konstnärliga gestaltningsproiekt, konstinköp och 
konstsamlingar inklusive att bevaka frågor om utsmyckning av offentliga 
platser och byggnader, som inte ligger under kommunstyrelsen eller 
annan nämnds ansvarsområde. 
________  
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4.7 Valnämnden  
Valnämnden (VN) ansvarar för kommunens uppgifter inom området val i 
enlighet med bestämmelserna i vallagen (2005:837), kommunallagen 
(2017:725), folkomröstningslagen (1979:369) och lagen om kommunala 
folkomröstningar (1994:692) eller annan författning som ankommer på 
nämnden. 

Valnämnden svarar enligt gällande valförfattningar för genomförande av 

- val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt 
eventuella extra val, 

- rådgivande folkomröstning enligt regeringsformen, 

- kommunal folkomröstning.  

Valnämnden ansvarar för alla de administrativa uppgifter som behövs för att ett 
val ska kunna genomföras. Det innebär bland annat att 

- föreslå indelning i valdistrikt, 

- tillhandahålla vallokaler, 

- utse röstmottagare, 

- ansvara för förtidsröstningen i kommunen, 

- genomföra den preliminära rösträkningen, dels på valkvällen, dels på 
onsdagen veckan efter valdagen, 

- verka för att underlätta allmänhetens deltagande i val. 

Övrigt 
Nämnden äger besluta om ersättning för valförrättare och andra som utför 
valarbetet.  

________ 
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4.8 Krisledningsnämnden  
Krisledningsnämnden, tillika kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU), 
ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(2006:544), förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:637), lagen om 
totalförsvar och höjd beredskap (1992:1403), förordning om totalförsvar och höjd 
beredskap (2015:1053) samt kommunallagen (2017:725).  

Nämnden har rätt att överta beslutanderätt, helt eller delvis, från kommunens 
övriga nämnder i den utsträckning som nämnden finner det nödvändigt vid en 
uppkommen kris och i de fall där det har inträffat en extraordinär händelse av 
sådant slag att kommunens normala beslutsgång inte är tillräckligt snabb och 
samordnad.  

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. 

Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den specifika händelsens art och omfattning. Nämndens beslut ska 
omedelbart tillställas berörd nämnd och – om möjligt – ska dessförinnan 
krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra sig. 
Så snart förhållanden medger detta ska nämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden övertagit ska återgå till ordinarie nämnd. Under höjd beredskap 
ansvarar kommunledningsnämnden för den verksamhet som anges i 3 kap. LEH.  

Krisledningsnämnden ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.  

De delegationer som den ordinarie nämnden beslutat ge till tjänstepersoner 
fortsätter att gälla, även under ledning av krisledningsnämnden, såvida inte 
krisledningsnämnden beslutar annat.  

Ordföranden, eller vid dennes frånvaro vice ordföranden, får besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden, 2 kap. 3 § 
andra resp. tredje stycket LEH. Befogenheten följer redan av LEH och det krävs 
därför ingen delegation från nämnden för att beslutanderätten ska kunna utövas. 

Beslut om att överta och återlämna annan nämnds uppgifter ska omedelbart 
delges respektive nämnd, berörd förvaltning/kontor samt kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som nämnden 
finner nödvändiga. 
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Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och 
regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har 
lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller 
regionen. 

Krisledningsnämndens protokoll ska tillställas varje kommunfullmäktigeledamot 
och dess ersättare. Vid kommunfullmäktiges sammanträde ska 
krisledningsnämnden därutöver ge en sammanfattande föredragning om fattade 
beslut i stort.  

Krisledningsnämnden ska vidare hålla kommunfullmäktiges ordförande löpande 
informerad om verksamheten. 

När krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära 
händelsen inte längre behövs, får styrelsen besluta att verksamheten ska 
upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden 
som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut 
om att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av 
fullmäktige. 

________ 

 

99



 
 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun 
Kommunfullmäktige 

  
 

SALA KOMMUN 
Telefon: 0224-74 70 00 | E-post kommun.info@sala.se |Postadress Box 304, 733 25 Sala 

 

100



101



Medborgar 1 (3)  
2022-11-22 

DIARIENR: 2022/1055 
 
    
    

KONTOR,  ENHET 
Malin Selldén Wahlman 
Kommunsekreterare  

 
 

 
 

MISSIV 

Biblioteksplan för Sala kommun 2023 - 2026 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Bibliotekslagen uttalar att varje kommun ska ha en biblioteksplan som ska vara ett 
politiskt antaget dokument. Nuvarande Biblioteksplan för Sala kommun 2019-2022 
antogs i kommunfullmäktige den 21 december 2018, § 142. 

Biblioteksplanen omfattar såväl folkbiblioteket som grund- och gymnasieskolans 
verksamhet. Ansvaret för de olika verksamheterna ligger under olika nämnder; 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.  

Då verksamheterna skiljer sig åt i uppdrag och syfte är biblioteksplanen uppdelad 
och skriven utifrån respektive verksamhets behov var och en för sig, men bör 
beslutas som ett dokument, Biblioteksplan för Sala kommun 2023-2026. 

Kultur och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 22 september 2022, § 86 
beslutat att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar att anta Biblioteksplan för folkbiblioteket i Sala kommun 2023-2026. Även 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har vid sitt sammanträd den 15 
november 2022, § 79 beslutat att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för skolbiblioteken i Sala 
kommun 2023-2026.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar                                                                                                                 

att anta Biblioteksplan för Sala kommun 2023-2026 i enlighet med Bilaga KS 
2022.5179 

Bilagor: 
1 Förslag till Biblioteksplan för Sala kommun 2023-2026   

2 Biblioteksplan för skolbiblioteken i Sala kommun 2023-2026.   

3 Biblioteksplan för folkbiblioteket i Sala kommun 2023-2026   
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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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1 INLEDNING 

Bibliotekslagen uttalar att varje kommun skall ha en biblioteksplan som skall 
vara ett politiskt antaget dokument.  

I vårt uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden att revidera vår befintliga 
biblioteksplan anges syftet som följer: 

”…att tydliggöra verksamheternas strategiska prioriteringar och övergripande 
arbetssätt under planperioden, vilka svarar mot de utmaningar och behov som 
har identifierats. Planen ska också främja en bredare samverkan på olika nivåer, 
såväl mellan bibliotek som med andra aktörer”. 
KFN §40 20220414 

Biblioteksplanen omfattar såväl folkbiblioteket som grund- och gymnasieskolans 
verksamhet. Ansvaret för våra olika verksamheter ligger under olika nämnder; 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Då 
våra verksamheter skiljer sig åt i uppdrag och syfte är biblioteksplanen uppdelad 
och skriven utifrån respektive verksamhets behov var och en för sig. 

 Biblioteksplanen gäller dock för Sala kommun och skall ses som ett dokument. 
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2 FOLKBIBLIOTEKETS VERKSAMHET I SALA 
KOMMUN 

Biblioteksplanen är ett viktigt styrdokument som vägleder oss i att uppfylla de 
förväntningar våra besökare ska ha på vår verksamhet och de mål vi som 
medarbetare har för vårt arbete. 

Till vår hjälp finns olika dokument som är vägledande: 

• Bibliotekslagen SFS2013:801. Bibliotekslagen är en ramlag som anger 
övergripande principer och riktlinjer för offentligt finansierad 
biblioteksverksamhet 

• Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025, regeringens strategi 
publicerad 20220422 

• Sala kommuns övergripande mål och vision från 2022 

• Samverkansavtal för den regionala bibliotekssamverkan 

• Den regionala biblioteksplanen 

• Barnkonventionen 

 

Sala stadsbibliotek är en del av Bibliotek i Västmanland, en samverkan mellan de 
10 kommunerna i regionen. Samverkan ger oss styrka och kraft att driva 
utvecklingsfrågor och samarbeten som inte bara främjar den egna kommunen 
utan hela regionen. 

Samtidigt är Sala folkbibliotek kommunens angelägenhet och vi ska finnas här för 
våra medborgare och besökare och verka för att leverera en så bra verksamhet 
som möjligt.  

Stadsbiblioteket kompletteras av vår bokbuss som ger service till landsorten. Vi 
har en biblioteksfilial i Ransta som är bemannad 1 gång per vecka och som 
erbjuder generösa meröppettider. Vi har verksamhet i Västerfärnebo där vi delar 
skolans bibliotek och har bemannat 1 gång per vecka under terminerna. Vi 
arbetar uppsökande mot tex BVC, förskolor, SFI och kyrkans barntimmar. ”Boken 
kommer” är en kompletterande verksamhet som ger service till äldre i hemmiljö 
som har svårt att på egen hand ta sig till våra bibliotek. Även vår 
individanpassade service med talböcker till personer med någon form av 
läsnedsättning är delvis uppsökande. Vi arbetar ständigt i olika projekt, oftast 
med understöd av statliga medel som tex ”Stärkta bibliotek” eller med regionala 
satsningar.  
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2.1 Folkbiblioteken i ett sammanhang 
”En stark demokrati bygger på att människor är välinformerade, engagerade och 
kompetenta och kan fatta välgrundade beslut. Genom sitt uppdrag bidrar 
biblioteken till detta, liksom till samhällets utveckling. Därmed har biblioteken en 
mycket viktig funktion i vårt samhälle som behöver bevaras och utvecklas. 
Biblioteket är en fristad, ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till litteratur 
och information. Här kan var och en, oavsett bakgrund och resurser, ta del av 
kulturupplevelser och söka kunskap. Det är en plats för möten och det 
demokratiska samtalets utveckling samt fri kunskapsförmedling och 
åsiktsbildning.” 
ur regeringens Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025 (publicerad 
220422) 

Förändrade tider och beteendemönster hos allmänheten påverkar biblioteken 
och den betydelse vi har.  Det finns en stor konkurrens om människors tid och 
det finns olika kanaler och tjänster som på olika sätt kompletterar det vi 
erbjuder. Läsning är långt ifrån en självklar aktivitet och även själva sättet hur 
man läser förändras. Under pandemin med spridning av Covid-19 slog 
restriktionerna hårt mot samhället. Biblioteket i Sala var under den perioden 
öppet och tillgängligt och spelade en stor roll för personer som använde sig av 
våra tjänster. Men det var också en period då biblioteken generellt tappade 
många besökare och lånestatistiken sjönk. Återhämtningen har påbörjats men är 
inte på samma nivå som innan och tiden får utvisa om vi kommer tillbaka fullt ut. 
Under pandemin började bibliotekens roll i totalförsvaret diskuteras i olika 
sammanhang där man lyfter biblioteken som en samhällsviktig funktion i tider av 
kris. Bibliotekens roll för den demokratiska utvecklingen är även den aktuell och 
hör starkt ihop med andra delar av våra uppdrag (se tex Brit Stakston Biblioteken 
som tankesmedjor? Förstudie om biblioteken och demokratiuppdraget 2021). 
Demokratins grund bygger på att medborgare har fri tillgång till information och 
kan tillgodogöra sig den.  Hur folkbibliotek kommer att utvecklas framöver och 
vilka roller och funktioner vi får bära är viktigt att ha med sig i arbetet framåt. 
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3 SJU MÅLFORMULERINGAR  

I Sala har vi valt att basera vår biblioteksplan utifrån bibliotekslagens skrivningar av 
prioriterade områden. Vi baserar fortsatt vår biblioteksplan på sju målformuleringar. 

 

1 Demokratiuppdraget 

2 Media 

3 Information och lärande 

4 Läsfrämjande 

5 Barn och ungdomar 

6 Mångspråk 

7 Tillgänglighet 

3.1 Demokratiuppdraget 
§2 ur bibliotekslagen 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning”. 

Lagens formulering vittnar om det stora förtroende bibliotek antas ha och som 
tydligt anger ett syfte för bibliotekens inriktning och verksamhet. 

Människors behov av bibliotek förändras över tid och den digitala världen är en 
utmaning men ger även utvecklingspotential. Vi vill utifrån vår omvärld aktivt 
skapa goda förutsättningar för förändring och förankring av 
biblioteksverksamheten och vårt arbete gentemot de som använder sig av våra 
tjänster såväl digitalt som i det fysiska rummet. 

Demokratins grund förutsätter att människor har fri tillgång till information, 
möjlighet att skaffa kunskap och bilda sig en egen uppfattning. Vi menar att 
biblioteket har en fundamental betydelse för att ge förutsättningar för 
kunskapsinhämtning  för alla och en var. Vi kan se att bibliotekets roll har varit 
särskilt betydelsefull under t ex pandemin eller vid flyktingströmmar.  

Vår ambition är att biblioteket ska vara den arena för möten, kunskap och kultur i 
demokratins tjänst som varje kommun behöver. Biblioteken behövs som fysisk 
plats men behovet av uppsökande verksamhet är viktigt för att nå fler. 
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Inriktningsmål 
- Det fysiska rummet skall vara en attraktiv plats för informella möten och en 

arena för programverksamhet. Det fysiska rummet skall uppfattas som en 
trygg och säker plats för alla 

- Vi utvecklar vår uppsökande verksamhet och utökar vår samverkan med 
andra aktörer 

- Vi utvecklar nya uppsökande arbetssätt mot äldre, SFI, förskolor och söker 
aktivt samarbeten 

- Vi följer landsbygdens utveckling för att kunna komplettera med bokbussen 
på bästa sätt 

- Vi ska med känsla för samtiden erbjuda relevanta föreläsningar och samtal 
för allmänheten, gärna i samverkan med andra aktörer som studieförbund, 
föreningar eller andra kommunala aktörer 

- Bibliotek i Västmanland bidrar till gemensamma aktiviteter, fortbildning och 
kollegialt tankeutbyte 

3.2 Media 
§9 ur bibliotekslagen 
”På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få 
tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform”. 

En viktig del av vårt arbete är att tillhandahålla ett bra utbud av tidningar, 
tidskrifter, böcker i olika format (elektroniska och tryckta) och andra typer av 
media som ljud och bild. Vårt utbud skall vara attraktivt och välskött och erbjuda 
såväl det nya som det äldre materialet.  

Den regionala samverkan har ökat tillgängligheten till media för länets invånare 
på ett positivt sätt. Med den gemensamma bibliotekskatalogen har beståndet för 
det enskilda biblioteket eller användaren växt. Det som inte finns inom regionen 
kan vi fjärrlåna från övriga Sverige. 

Vid inköp skall extra hänsyn tas till de prioriterade grupper som bibliotekslagen 
anger: barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, nationella 
minoritetsspråk och personer med funktionsnedsättningar.  

 

Inriktningsmål 
- Media skall vid inköp bedömas utifrån allsidighet och kvalité vilket betonas i 

bibliotekslagen 
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- Vi arbetar medvetet och aktivt med exponering och presentationer av vårt 
bestånd 

- Beståndet skall vara aktuellt och välskött och gallras kontinuerligt 

- Beståndet är delvis efterfrågestyrt men hänsyn tas till kriterier som mångfald, 
behov, bredd och balans. Hänsyn tas även till efterfrågan inom Bibliotek i 
Västmanland 

- Bibliotek i Västmanland har en gemensam katalog som ständigt utvecklas och 
där ansvaret för utveckling delas mellan kommunerna 

- Beståndet är tillgängligt för alla inom regionen 

- Inom Bibliotek i Västmanland utarbetar vi tillsammans riktlinjer och policyer 
för det gemensamma mediearbetet 

3.3 Information och lärande 
§7 ur bibliotekslagen 
”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. 

Behoven av kunskap skiftar över tid, liksom förutsättningarna för individers 
utvecklingsbehov. Den digitala utvecklingen i samhället kräver kompentens av 
individen för att kunna vara delaktig. Vi ser behovet hos personer som av olika 
skäl har svårt att hantera basala digitala tjänster. Bibliotekets personal är 
betydelsefull för att bidra till att minska ett digitalt utanförskap bland annat 
genom det personliga mötet. Genom föreläsningar och workshops vill vi bidra till 
att kunskapsnivån höjs.  

Biblioteket spelar även roll för de som fortbildar sig eller studerar genom att 
erbjuda bra förutsättningar för självstudier. 

 

Inriktningsmål 

- Vi erbjuder möjlighet till digital inkludering genom workshops, 
handledningar, kurser och föreläsningar 

- Vi utökar de digitala tjänsterna genom mer uppsökande arbete tex i 
samverkan med föreningar 

- Vi ger goda förutsättningar för ”hjälp till självhjälp” för administrativa 
ärenden som utskrifter, scanning, kopiering 
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- Vi tillhandahåller en god studiemiljö för personer som fortbildar sig och ska 
om möjligt skapa ett grupprum för studier 

- Personalen ges möjlighet till digital fortbildning genom seminarier, kurser 
och föreläsningar t ex inom Bibliotek i Västmanland och/eller andra aktörer 

3.4 Läsfrämjande 
§7 ur bibliotekslagen 
”Folkbiblioteken skall särskilt främja läsning och tillgång till litteratur”. 

Att läsa och förstå text är en grundläggande färdighet för en person som vill vara 
en aktiv del av samhället. Läsning bidrar till att utveckla ordförrådet och skapa 
ett rikare och mer varierat språk. Språket är betydelsefullt för en människas 
utveckling och delaktighet och kan vara avgörande för en persons livsval.  

Att arbeta med läsfrämjande arbete på ett folkbibliotek innebär att stödja och 
uppmuntra individers frivilliga vilja och lust att läsa. Läsning är idag långt ifrån 
självklart för stora grupper och bibliotekens kontinuerliga arbete är värdefullt. 
Vårt läsfrämjande arbete riktar sig mot alla åldrar men med en betoning på barn 
och ungas utveckling. 

 
Inriktningsmål 

- Vi har en läsfrämjande plan för att förtydliga vårt arbete med att stimulera, 
uppmuntra, engagera och nå så brett och djupt som möjligt  

- Vi främjar personalens kompetens genom fortbildning, lästid, litteraturprat 

- Vi erbjuder olika läsformat som ljud- och talböcker samt olika 
svårighetsgrader för litteratur t ex ”på lätt svenska” 

- Vi söker samarbeten med t ex studieförbund, grundskolan, och andra 
kommunala aktörer 

- Vi erbjuder digitala tjänster för läsning 

- Vi har programaktiviteter och metoder som främjar läsning i form av 
läsecirklar, boktips och författarträffar. Här bidrar även regionala satsningar 
och samverkan i Bibliotek i Västmanland 
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3.5 Barn och ungdomar 
8§ ur bibliotekslagen 

”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar”. 

Vi vill stimulera till berättande och läsning och arbeta för att uppmuntra barns 
nyfikenhet och intressen. Barn och ungdomar ska mötas med respekt och 
intresse när de söker stöd och hjälp. 

Det är betydelsefullt att barn så tidigt som möjligt får möta biblioteket och vi har 
därför ett nära samarbete med BVC, mödravård och förskola. Biblioteket vill med 
ett attraktivt och anpassat medieutbud utveckla barns läslust. Barn med behov av 
stöd för sin läsning ska möta ett varierat bestånd som är lättillgängligt och 
attraktivt. 

Vi ska oberoende av familjekonstellationer, språk, kultur, kön eller religion möta 
barn och föräldrar utifrån deras behov av biblioteket. I vårt arbete ska vi vara 
lyhörda för barn och ungdomars egna önskemål och bejaka initiativ som kommer 
från dem. Med ett attraktivt biblioteksrum kan vi stimulera till läsning, möten och 
självstudier. Det är även viktigt att arbeta för att nå barnens föräldrar. 

 
Inriktningsmål 

- Vi ska öka antalet programaktiviteter för barn där kreativitet och lässtimulans 
ligger till grund  

- Vi ska arbeta mer uppsökande och nå nya vägar för att möta barn t ex med 
hjälp av vår bibliotekscykel  

- Vi ska jobba vidare i samarbete med andra aktörer för att bidra till barns 
språkutveckling tex grundskolan, BVC, förskolan och föreningar 

- Genom utökat samarbete med skolan ska alla barn i grundskolan komma i 
kontakt med stadsbiblioteket på olika sätt 

- Vi deltar aktivt i regionala nätverksträffar för barn och unga 

- Med hjälp av regionen och statliga bidrag jobbar vi med tex projektet 
Bokstart 

- Barnkonventionen ska ligga till grund för beslut och handlingar i 
verksamheten 
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3.6 Mångspråk 
§5 ur bibliotekslagen 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska” 

Vårt samhälle präglas av en stor kulturell och språklig mångfald och det ska 
speglas i bibliotekets bestånd och arbete. Vi vill underlätta för människor att få 
tillgång till språket genom ett anpassat utbud. Vi erbjuder litteratur på lättläst 
svenska och annat anpassat material som främjar språkträning och integration. 
Vi har även ett urval av litteratur på andra språk än svenska och fjärrlånar eller 
kompletteringsköper det som efterfrågas vid behov. Den regionala samverkan 
bidrar till att upprätthålla ett rikare bestånd 

De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och 
jiddisch och dessa språk finns representerade på biblioteket. 

Inriktningsmål 

- Vi erbjuder fjärrlån som komplement till vårt mindre urval titlar på 
minoritetsspråk och övriga språk 

- Vi uppmärksammar olika högtider och dagar där vi genom exponering och 
skyltning visar på den språkliga mångfalden 

- Vi utvecklar vårt samarbete med SFI där vi aktivt kan bidra med tex boktips 
och lässtimulans. Vi har fortsatt visningar för aktuella grupper 

- Vi har ett uppsökande arbetssätt i syfte att underlätta kontakten med 
biblioteket 

- Vi genomför bokcirklar på lätt svenska 

3.7  Tillgänglighet 
§ 4 ur bibliotekslagen 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov 
och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 
information”. 

Tillgänglighet till medier och till lokaler är ett övergripande mål som berör alla 
målformuleringar: demokrati, media, information och lärande, läsfrämjande, 
barn- och ungdomar, mångspråk. Det är inte ett ensamt mål utan ska stödja alla 
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delar av vår verksamhet. Tillgänglighet handlar om tillgång till lokaler men lika 
mycket om kompletterande medier och service. 

Vi arbetar med Legimus, nedladdningar, ”boken kommer” verksamhet, 
”Äppelhyllan” där t ex ett urval av taktila böcker finns representerat. 

 Inriktningsmål 

- Våra lokaler och evenemang skall vara tillgängliga för alla 

- Kompletterande medier skall finnas tillgängliga för personer med 
läsnedsättning eller andra funktionsvariationer 
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4 FRAMTID OCH UTVECKLINGSBEHOV 

Den regionala bibliotekssamverkan har potential att utvecklas för att stärka 
biblioteksverksamheten i hela regionen. Vår kommun bidrar genom att delta i 
arbetsgrupper och i det utvecklingsarbete som sker. Vi vill i den kommande 
perioden genomföra gemensamma programserier, marknadsföringskampanjer 
och event. Vi kan ytterligare utveckla vårt samarbete kring personal och 
kompetensförsörjning. Både bibliotekssystem och webb är under ständig 
utveckling och förbättring. 

Bibliotek behövs av många olika skäl. Det är en kulturinstitution som bidrar till 
människors vardag där det blir allt tydligare att det fysiska mötet med människor 
är av stor betydelse. Samhället utvecklas med digitala tjänster och det 
underlättar för det stora flertalet. Biblioteken bidrar till det men vi bidrar även 
med att vi öga mot öga kan ge service och hjälp till de som behöver. 

Biblioteken behövs som arena för möten och evenemang och genom program och 
aktiviteter stärker vi vår verksamhet. 

Biblioteken behöver vara fortsatt starka. Vi behöver finnas för medborgarna för 
att kunna erbjuda ett komplement och alternativ till andra aktörer. Vår 
grundprincip om fri tillgång till information och läsinspiration är viktig.  

En av bibliotekets främsta tillgångar är dess personal. Därför behöver vi vara en 
attraktiv arbetsgivare med goda villkor. Vi ser gärna fler heltidstjänster och 
utveckling av uppsökande verksamhet för att kunna utvidga tex samarbeten med 
andra aktörer. Vi vill även ge bredare tillgång till digitala tjänster. Vi vill se att 
biblioteket i Sala kommun har en tydlig förankring i politiken, övriga kommunala 
instanser och framförallt hos Sala kommuns invånare. Vi vet att bibliotek bidrar 
till samhället och stärker Sala som en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. 
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5 SKOLBIBLIOTEKETS UPPDRAG 

Skolbiblioteksverksamheten har till uppgift att stödja elevernas måluppfyllelse 
enligt biblioteks- och skollag och de olika skolformernas läroplaner och 
kursplaner. Rådande lagstiftning och förordningar gör gällande att skolbiblioteket 
skall vara en interagerande, digital och pedagogisk inriktad verksamhet i ett nära 
samarbete med pedagoger och elever. 

Regleringen och bestämmelser kring skolbiblioteket finns i skollagens kapitel om 
huvudmän och ansvarsfördelning. 

5.1 Skolbibliotek 
§ 10 Enligt 2 kap. 36§ skollagen (2010:800) 

”ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” 

 

”Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av 
medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som 
ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. 

(1 1 Prop. 2009/10:165 s. 284) 

 

I bibliotekslagens står även att skolbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera läsning (9§ bibliotekslagen). Skolbiblioteken 
ska också ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl a. genom att erbjuda litteratur på andra 
språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov 
(8§ bibliotekslagen). 

 

I skolinspektionens rapport Skolbibliotek som pedagogisk resurs (2018) 
beskrivs tankar kring skolbibliotekets roll och uppdrag, utifrån Cecilia 
Gärdéns forsknings- och kunskapsöversikt Skolbibliotekets roll för elevers 
lärande. Där framgår att skolbibliotek, som samspelar nära med 
ämnesundervisning, har kvalificerad bibliotekarie, ett brett och varierat utbud 
av böcker och medier, samt ett fungerande samarbete mellan 
skolbibliotekarien och pedagoger bidrar till måluppfyllelse. Särskilt för elever 
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som har behov av stödinsatser. (Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, 2018, 
sid 8) 
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6 FYRA MÅLFORMULERINGAR 

För att tydliggöra insatserna mot skolorna, utifrån Mediaenhetens grundläggande 
likvärdighetsuppdrag, har följande fyra målformuleringar arbetats fram. 

1 Nyttjande och samverkan 

2 Språkutvecklande 

3 Medie- och informationskompetens 

4 Kultur 

6.1 Nyttjande och samverkan 
Läroplanen (Lgr 22) 

Kunskaper: 

”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången skolgång kan använda 
såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” 

 

Rektorns ansvar: 

Att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever själva ska kunna söka och 
utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd samt får tillgång till och förutsättningar 
att använda, läromedel av god kvalitet och andra läroverktyg för en tidsenlig 
utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg. 

 

Att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. 

 
Närvaron av skolbiblioteksverksamheten ska fortsätta vara tydlig på alla 
kommunens verksamheter. Skolbiblioteket är en fysisk lokal, ett digitalt 
biblioteksrum och en pedagogisk funktion. Skolbiblioteket är där 
skolbibliotekspersonalen är, det kan vara i skolbiblioteksrummet eller i 
klassrumsundervisningen tillsammans med pedagogerna. 

Det fysiska rummet ska bidra till måluppfyllelse genom att vara en trygg, attraktiv 
och anpassad plats, där läslust stimuleras, formella och informella möten kan 
hållas. 
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Skolbiblioteken ska vara ett nav i den digitala pedagogiska verksamheten. Elever 
och pedagoger ska ha tillgång till ett vidgat skolbibliotek med ordnade digitala 
lär-resurser, lär-verktyg, hjälpmedel och stöd och vägledning till att använda 
dem. 

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och 
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 
information och ta till sig kunskap. Dessutom ska biblioteken kunna erbjuda 
litteratur på olika språk. 

Skolbiblioteken ska vara en resurs i skolans arbete med värdegrund och 
jämställdhet, t ex genom medvetet läsfrämjande där könsstereotypa och 
normativa läsmönster bryts eller i arbetet med säker användning av internet. 

 
Inriktningsmål 

- Vår verksamhetsplan utvärderas och revideras löpande 

- Vår verksamhetsplan presenteras varje läsår för pedagoger och rektorer 

- Vi är en naturlig och aktiv part i olika typer av samverkans- och 
planeringsarbeten på kommunal-, förvaltnings- och enhetsnivå 

- Skapa rutiner och samarbetsformer för att delta i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

- Vi arbetar språkfrämjande och med medie- och informationskunnighet på 
enhetsklass- och individnivå 

- Skolbiblioteket är en resurs i arbetet med värdegrund och jämställdhet 

6.2 Språkutvecklande 
”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Lgr 22) 

 

Skolbiblioteken ska bidra till att eleverna främjar sin språkutveckling i skolans 
alla ämnen. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga, stärka sin självtillit och läsaridentitet. Skolbiblioteken ska vid sitt 
planerande av verksamheten utgå från olika sätt att lära, olika sätt att bearbeta 
information med ett fokus på utveckling av språket utifrån olika medier och 
arbetsmetoder. 
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För att stödja det språkutvecklande arbetet har kommunens skolbibliotek ett 
uppdrag att stärka och utveckla det läsfrämjande arbetet. Det kan handla om 
både generella och riktade satsningar mot olika elevgrupper eller individer. 
Skolbiblioteken erbjuder en mångfald av medier för alla åldrar och utifrån olika 
behov, både analogt och digitalt. 

 

Inriktningsmål 
- Det språkfrämjande arbetet finns med i vår verksamhetsplan och arbetet 

planeras samt utvärderas årligen 

- Tillse att det finns en budget för medieinköp som främjar likvärdigheten 
mellan enheterna 

- Samplanering mellan skolbibliotekspersonal kring inköp av medier till 
enheterna 

- Enheterna har tillgång till och nyttjar vår gemensamma bokpool  

- Samverkan finns mellan skolbibliotek och stadsbibliotek kring exempelvis 
läsfrämjande insatser 

6.3 Medie- och informationskompetens 
”skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Lgr 22) 

 

Skolbiblioteken ska bidra till att stötta både personal och elever kring 
informations- och mediekompetens. I alla skolformers läroplaner kan man läsa 
om vikten av att kunna orientera, finna, tillägna sig och använda ny kunskap. 
Eleverna skall också ha en förmåga att tänka kritiskt, granska information och 
inse konsekvenser av olika alternativ. Ett viktigt uppdrag för skolbiblioteken är 
att utveckla elevernas källkritiska förmåga och digitala kompentens. Den digitala 
utvecklingen innebär att eleverna ska vara både konsumenter och producenter 
av digitalt innehåll. Skolbiblioteken ska ha adekvata och behovsstyrda resurser, 
både i form av teknik och kunskap. 

 
Inriktningsmål 

- MIK-arbetet (Media och Informations Kunnighet) finns med i vår 
verksamhetsplan och arbetet planeras samt utvärderas årligen 
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- Kartlägga, planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser hos 
skolbibliotekspersonalen 

6.4 Kultur 
Kunskaper: 

Skolan ska ansvara för att varje elev: kan använda och ta del av många olika 
uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat 
kännedom om samhällets kulturutbud, och (Lgr 22) 

 

Skolan om omvärlden: 

Skolans mål är att varje elev: Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- 
och kulturliv. 

Riktlinjer: 

Alla som arbetar i skolan ska: verka för att utveckla kontakter med kultur- och 
arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan so kan berika den 
som en lärande miljö, 

 
I kursplanen för svenska står det i syftestexten att undervisningen ska ge 
möjligheter till möte med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 
berättande för att ge förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 
identiteteten och sin förståelse för omvärlden. 

Skolbiblioteken ska bidra till att eleverna i kommunen möter olika typer av 
kulturutbud. Målet är att alla elever i grundskolan erbjuds någon form utav 
kulturaktivitet för att få uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- 
och kulturuttryck. 

 
Inriktningsmål 

- Vi ansöker, planerar och samordnar aktiviteter kopplat till kulturrådets 
satsning “Skapande skola” 
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1 INLEDNING 

Bibliotekslagen uttalar att varje kommun skall ha en biblioteksplan som skall vara ett politiskt antaget 
dokument.  

I vårt uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden att revidera vår befintliga biblioteksplan anges syftet 
som följer: 

”…att tydliggöra verksamheternas strategiska prioriteringar och övergripande arbetssätt under 
planperioden, vilka svarar mot de utmaningar och behov som har identifierats. Planen ska också 
främja en bredare samverkan på olika nivåer, såväl mellan bibliotek som med andra aktörer”. 
KFN §40 20220414 

Biblioteksplanen omfattar såväl folkbiblioteket som grund- och gymnasieskolans verksamhet. 
Ansvaret för våra olika verksamheter ligger under olika nämnder; Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Då våra verksamheter skiljer sig åt i 
uppdrag och syfte är biblioteksplanen uppdelad och skriven utifrån respektive verksamhets behov var 
och en för sig. 

 Biblioteksplanen gäller dock för Sala kommun och skall ses som ett dokument. 
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2 FOLKBIBLIOTEKETS VERKSAMHET I SALA KOMMUN 

Biblioteksplanen är ett viktigt styrdokument som vägleder oss i att uppfylla de förväntningar våra 
besökare ska ha på vår verksamhet och de mål vi som medarbetare har för vårt arbete. 

Till vår hjälp finns olika dokument som är vägledande: 

• Bibliotekslagen SFS2013:801. Bibliotekslagen är en ramlag som anger övergripande principer 
och riktlinjer för offentligt finansierad biblioteksverksamhet 

• Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025, regeringens strategi publicerad 20220422 

• Sala kommuns övergripande mål och vision från 2022 

• Samverkansavtal för den regionala bibliotekssamverkan 

• Den regionala biblioteksplanen 

• Barnkonventionen 

 

Sala stadsbibliotek är en del av Bibliotek i Västmanland, en samverkan mellan de 10 kommunerna i 
regionen. Samverkan ger oss styrka och kraft att driva utvecklingsfrågor och samarbeten som inte 
bara främjar den egna kommunen utan hela regionen. 

Samtidigt är Sala folkbibliotek kommunens angelägenhet och vi ska finnas här för våra medborgare 
och besökare och verka för att leverera en så bra verksamhet som möjligt.  

Stadsbiblioteket kompletteras av vår bokbuss som ger service till landsorten. Vi har en biblioteksfilial i 
Ransta som är bemannad 1 gång per vecka och som erbjuder generösa meröppettider. Vi har 
verksamhet i Västerfärnebo där vi delar skolans bibliotek och har bemannat 1 gång per vecka under 
terminerna. Vi arbetar uppsökande mot tex BVC, förskolor, SFI och kyrkans barntimmar. ”Boken 
kommer” är en kompletterande verksamhet som ger service till äldre i hemmiljö som har svårt att på 
egen hand ta sig till våra bibliotek. Även vår individanpassade service med talböcker till personer med 
någon form av läsnedsättning är delvis uppsökande. Vi arbetar ständigt i olika projekt, oftast med 
understöd av statliga medel som tex ”Stärkta bibliotek” eller med regionala satsningar.  

2.1 Folkbiblioteken i ett sammanhang 
”En stark demokrati bygger på att människor är välinformerade, engagerade och kompetenta och kan 
fatta välgrundade beslut. Genom sitt uppdrag bidrar biblioteken till detta, liksom till samhällets 
utveckling. Därmed har biblioteken en mycket viktig funktion i vårt samhälle som behöver bevaras och 
utvecklas. Biblioteket är en fristad, ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till litteratur och 
information. Här kan var och en, oavsett bakgrund och resurser, ta del av kulturupplevelser och söka 
kunskap. Det är en plats för möten och det demokratiska samtalets utveckling samt fri 
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kunskapsförmedling och åsiktsbildning.” 
ur regeringens Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022-2025 (publicerad 220422) 

Förändrade tider och beteendemönster hos allmänheten påverkar biblioteken och den betydelse vi 
har.  Det finns en stor konkurrens om människors tid och det finns olika kanaler och tjänster som på 
olika sätt kompletterar det vi erbjuder. Läsning är långt ifrån en självklar aktivitet och även själva 
sättet hur man läser förändras. Under pandemin med spridning av Covid-19 slog restriktionerna hårt 
mot samhället. Biblioteket i Sala var under den perioden öppet och tillgängligt och spelade en stor roll 
för personer som använde sig av våra tjänster. Men det var också en period då biblioteken generellt 
tappade många besökare och lånestatistiken sjönk. Återhämtningen har påbörjats men är inte på 
samma nivå som innan och tiden får utvisa om vi kommer tillbaka fullt ut. Under pandemin började 
bibliotekens roll i totalförsvaret diskuteras i olika sammanhang där man lyfter biblioteken som en 
samhällsviktig funktion i tider av kris. Bibliotekens roll för den demokratiska utvecklingen är även den 
aktuell och hör starkt ihop med andra delar av våra uppdrag (se tex Brit Stakston Biblioteken som 
tankesmedjor? Förstudie om biblioteken och demokratiuppdraget 2021). Demokratins grund bygger på 
att medborgare har fri tillgång till information och kan tillgodogöra sig den.  Hur folkbibliotek kommer 
att utvecklas framöver och vilka roller och funktioner vi får bära är viktigt att ha med sig i arbetet 
framåt. 
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3 SJU MÅLFORMULERINGAR  

I Sala har vi valt att basera vår biblioteksplan utifrån bibliotekslagens skrivningar av prioriterade områden. 
Vi baserar fortsatt vår biblioteksplan på sju målformuleringar. 

 

1 Demokratiuppdraget 

2 Media 

3 Information och lärande 

4 Läsfrämjande 

5 Barn och ungdomar 

6 Mångspråk 

7 Tillgänglighet 

3.1 Demokratiuppdraget 
§2 ur bibliotekslagen 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. 

Lagens formulering vittnar om det stora förtroende bibliotek antas ha och som tydligt anger ett syfte 
för bibliotekens inriktning och verksamhet. 

Människors behov av bibliotek förändras över tid och den digitala världen är en utmaning men ger 
även utvecklingspotential. Vi vill utifrån vår omvärld aktivt skapa goda förutsättningar för förändring 
och förankring av biblioteksverksamheten och vårt arbete gentemot de som använder sig av våra 
tjänster såväl digitalt som i det fysiska rummet. 

Demokratins grund förutsätter att människor har fri tillgång till information, möjlighet att skaffa 
kunskap och bilda sig en egen uppfattning. Vi menar att biblioteket har en fundamental betydelse för 
att ge förutsättningar för kunskapsinhämtning  för alla och en var. Vi kan se att bibliotekets roll har 
varit särskilt betydelsefull under t ex pandemin eller vid flyktingströmmar.  

Vår ambition är att biblioteket ska vara den arena för möten, kunskap och kultur i demokratins tjänst 
som varje kommun behöver. Biblioteken behövs som fysisk plats men behovet av uppsökande 
verksamhet är viktigt för att nå fler. 
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Inriktningsmål 
- Det fysiska rummet skall vara en attraktiv plats för informella möten och en arena för 

programverksamhet. Det fysiska rummet skall uppfattas som en trygg och säker plats för alla 

- Vi utvecklar vår uppsökande verksamhet och utökar vår samverkan med andra aktörer 

- Vi utvecklar nya uppsökande arbetssätt mot äldre, SFI, förskolor och söker aktivt samarbeten 

- Vi följer landsbygdens utveckling för att kunna komplettera med bokbussen på bästa sätt 

- Vi ska med känsla för samtiden erbjuda relevanta föreläsningar och samtal för allmänheten, gärna i 
samverkan med andra aktörer som studieförbund, föreningar eller andra kommunala aktörer 

- Bibliotek i Västmanland bidrar till gemensamma aktiviteter, fortbildning och kollegialt tankeutbyte 

3.2 Media 
§9 ur bibliotekslagen 
”På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur 
under en viss tid oavsett publiceringsform”. 

En viktig del av vårt arbete är att tillhandahålla ett bra utbud av tidningar, tidskrifter, böcker i olika 
format (elektroniska och tryckta) och andra typer av media som ljud och bild. Vårt utbud skall vara 
attraktivt och välskött och erbjuda såväl det nya som det äldre materialet.  

Den regionala samverkan har ökat tillgängligheten till media för länets invånare på ett positivt sätt. 
Med den gemensamma bibliotekskatalogen har beståndet för det enskilda biblioteket eller användaren 
växt. Det som inte finns inom regionen kan vi fjärrlåna från övriga Sverige. 

Vid inköp skall extra hänsyn tas till de prioriterade grupper som bibliotekslagen anger: barn och unga, 
personer med annat modersmål än svenska, nationella minoritetsspråk och personer med 
funktionsnedsättningar.  

 

Inriktningsmål 
- Media skall vid inköp bedömas utifrån allsidighet och kvalité vilket betonas i bibliotekslagen 

- Vi arbetar medvetet och aktivt med exponering och presentationer av vårt bestånd 

- Beståndet skall vara aktuellt och välskött och gallras kontinuerligt 

- Beståndet är delvis efterfrågestyrt men hänsyn tas till kriterier som mångfald, behov, bredd och 
balans. Hänsyn tas även till efterfrågan inom Bibliotek i Västmanland 

138



Biblioteksplan för folkbiblioteket i Sala kommun 2023-2026 
Kultur- och fritidsnämnd 

  

11 (16) 

- Bibliotek i Västmanland har en gemensam katalog som ständigt utvecklas och där ansvaret för 
utveckling delas mellan kommunerna 

- Beståndet är tillgängligt för alla inom regionen 

- Inom Bibliotek i Västmanland utarbetar vi tillsammans  riktlinjer och policyer för det gemensamma 
mediearbetet 

3.3 Information och lärande 
§7 ur bibliotekslagen 
”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. 

Behoven av kunskap skiftar över tid, liksom förutsättningarna för individers utvecklingsbehov. Den 
digitala utvecklingen i samhället kräver kompentens av individen för att kunna vara delaktig. Vi ser 
behovet hos personer som av olika skäl har svårt att hantera basala digitala tjänster. Bibliotekets 
personal är betydelsefull för att bidra till att minska ett digitalt utanförskap bland annat genom det 
personliga mötet. Genom föreläsningar och workshops vill vi bidra till att kunskapsnivån höjs.  

Biblioteket spelar även roll för de som fortbildar sig eller studerar genom att erbjuda bra 
förutsättningar för självstudier. 

 

Inriktningsmål 

- Vi erbjuder möjlighet till digital inkludering genom workshops, handledningar, kurser och 
föreläsningar 

- Vi utökar de digitala tjänsterna genom mer uppsökande arbete tex i samverkan med föreningar 

- Vi ger goda förutsättningar för ”hjälp till självhjälp” för administrativa ärenden som utskrifter, 
scanning, kopiering 

- Vi tillhandahåller en god studiemiljö för personer som fortbildar sig och ska om möjligt skapa ett 
grupprum för studier 

- Personalen ges möjlighet till digital fortbildning genom seminarier, kurser och föreläsningar t ex 
inom Bibliotek i Västmanland och/eller andra aktörer 
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3.4 Läsfrämjande 
§7 ur bibliotekslagen 
”Folkbiblioteken skall särskilt främja läsning och tillgång till litteratur”. 

Att läsa och förstå text är en grundläggande färdighet för en person som vill vara en aktiv del av 
samhället. Läsning bidrar till att utveckla ordförrådet och skapa ett rikare och mer varierat språk. 
Språket är betydelsefullt för en människas utveckling och delaktighet och kan vara avgörande för en 
persons livsval.  

Att arbeta med läsfrämjande arbete på ett folkbibliotek innebär att stödja och uppmuntra individers 
frivilliga vilja och lust att läsa. Läsning är idag långt ifrån självklart för stora grupper och bibliotekens 
kontinuerliga arbete är värdefullt. Vårt läsfrämjande arbete riktar sig mot alla åldrar men med en 
betoning på barn och ungas utveckling. 

 
Inriktningsmål 

- Vi har en läsfrämjande plan för att förtydliga vårt arbete med att stimulera, uppmuntra, engagera 
och nå så brett och djupt som möjligt  

- Vi främjar personalens kompetens genom fortbildning, lästid, litteraturprat 

- Vi erbjuder olika läsformat som ljud- och talböcker samt olika svårighetsgrader för litteratur t ex 
”på lätt svenska” 

- Vi söker samarbeten med t ex studieförbund, grundskolan, och andra kommunala aktörer 

- Vi erbjuder digitala tjänster för läsning 

- Vi har programaktiviteter och metoder som främjar läsning i form av läsecirklar, boktips och 
författarträffar. Här bidrar även regionala satsningar och samverkan i Bibliotek i Västmanland 

 

3.5 Barn och ungdomar 
8§ ur bibliotekslagen 

”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov 
och förutsättningar”. 

Vi vill stimulera till berättande och läsning och arbeta för att uppmuntra barns nyfikenhet och 
intressen. Barn och ungdomar ska mötas med respekt och intresse när de söker stöd och hjälp. 
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Det är betydelsefullt att barn så tidigt som möjligt får möta biblioteket och vi har därför ett nära 
samarbete med BVC, mödravård och förskola. Biblioteket vill med ett attraktivt och anpassat 
medieutbud utveckla barns läslust. Barn med behov av stöd för sin läsning ska möta ett varierat 
bestånd som är lättillgängligt och attraktivt. 

Vi ska oberoende av familjekonstellationer, språk, kultur, kön eller religion möta barn och föräldrar 
utifrån deras behov av biblioteket. I vårt arbete ska vi vara lyhörda för barn och ungdomars egna 
önskemål och bejaka initiativ som kommer från dem. Med ett attraktivt biblioteksrum kan vi stimulera 
till läsning, möten och självstudier. Det är även viktigt att arbeta för att nå barnens föräldrar. 

 
Inriktningsmål 

- Vi ska öka antalet programaktiviteter för barn där kreativitet och lässtimulans ligger till grund  

- Vi ska arbeta mer uppsökande och nå nya vägar för att möta barn  tex med hjälp av vår 
bibliotekscykel  

- Vi ska jobba vidare i samarbete med andra aktörer för att bidra till barns språkutveckling tex 
grundskolan, BVC, förskolan och föreningar 

- Genom utökat samarbete med skolan ska alla barn i grundskolan komma i kontakt med 
stadsbiblioteket på olika sätt 

- Vi deltar aktivt i regionala nätverksträffar för barn och unga 

- Med hjälp av regionen och statliga bidrag jobbar vi med tex projektet Bokstart 

- Barnkonventionen ska ligga till grund för beslut och handlingar i verksamheten 

 

3.6 Mångspråk 

§5 ur bibliotekslagen 
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska” 

Vårt samhälle präglas av en stor kulturell och språklig mångfald och det ska speglas i bibliotekets 
bestånd och arbete. Vi vill underlätta för människor att få tillgång till språket genom ett anpassat 
utbud. Vi erbjuder litteratur på lättläst svenska och annat anpassat material som främjar språkträning 
och integration. Vi har även ett urval av litteratur på andra språk än svenska och  fjärrlånar eller 
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kompletteringsköper  det som efterfrågas vid behov. Den regionala samverkan bidrar till att 
upprätthålla ett rikare bestånd 

De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch och dessa 
språk finns representerade på biblioteket. 

Inriktningsmål 

- Vi erbjuder fjärrlån som komplement till vårt mindre urval titlar på minoritetsspråk och övriga språk 

- Vi uppmärksammar olika högtider och dagar där vi genom exponering och skyltning visar på den 
språkliga mångfalden 

- Vi utvecklar vårt samarbete med SFI där vi aktivt kan bidra med tex boktips och lässtimulans. Vi har 
fortsatt visningar för aktuella grupper 

- Vi har ett uppsökande arbetssätt i syfte att underlätta kontakten med biblioteket 

- Vi genomför bokcirklar på lätt svenska 

3.7  Tillgänglighet 
§ 4 ur bibliotekslagen 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 
litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information”. 

Tillgänglighet till medier och till lokaler är ett övergripande mål som berör alla målformuleringar: 
demokrati, media, information och lärande, läsfrämjande, barn- och ungdomar, mångspråk. Det är inte 
ett ensamt mål utan ska stödja alla delar av vår verksamhet. Tillgänglighet handlar om tillgång till 
lokaler men lika mycket om kompletterande medier och service. 

Vi arbetar med Legimus, nedladdningar, ”boken kommer” verksamhet, ”Äppelhyllan” där t ex ett urval 
av taktila böcker finns representerat. 

 Inriktningsmål 

- Våra lokaler och evenemang skall vara tillgängliga för alla 

- Kompletterande medier skall finnas tillgängliga för personer med läsnedsättning eller andra 
funktionsvariationer 
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4 FRAMTID OCH UTVECKLINGSBEHOV 

Den regionala bibliotekssamverkan har potential att utvecklas för att stärka biblioteksverksamheten i 
hela regionen. Vår kommun bidrar genom att delta i arbetsgrupper och i det utvecklingsarbete som 
sker. Vi vill i den kommande perioden genomföra gemensamma programserier, 
marknadsföringskampanjer och event. Vi kan ytterligare utveckla vårt samarbete kring personal och 
kompetensförsörjning. Både bibliotekssystem och webb är under ständig utveckling och förbättring. 

Bibliotek behövs av många olika skäl. Det är en kulturinstitution som bidrar till människors vardag där 
det blir allt tydligare att det fysiska mötet med människor är av stor betydelse. Samhället utvecklas 
med digitala tjänster och det underlättar för det stora flertalet. Biblioteken bidrar till det men vi bidrar 
även med att vi öga mot öga kan ge service och hjälp till de som behöver. 

Biblioteken behövs som arena för möten och evenemang och genom program och aktiviteter stärker vi 
vår verksamhet. 

Biblioteken behöver vara fortsatt starka. Vi behöver finnas för medborgarna för att kunna erbjuda ett 
komplement och alternativ till andra aktörer. Vår grundprincip om fri tillgång till information och 
läsinspiration är viktig.  

En av bibliotekets främsta tillgångar är dess personal. Därför behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare 
med goda villkor. Vi ser gärna fler heltidstjänster och utveckling av uppsökande verksamhet för att 
kunna utvidga tex samarbeten med andra aktörer. Vi vill även ge bredare tillgång till digitala tjänster. 
Vi vill se att biblioteket i Sala kommun har en tydlig förankring i politiken, övriga kommunala 
instanser och framförallt hos Sala kommuns invånare. Vi vet att bibliotek bidrar till samhället och 
stärker Sala som en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. 

 

-------------------------- 
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Utbildning och Arbetsmarknad ENHET 
Johan Melin 
Enhetschef Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
 

 
 

MISSIV 

Biblioteksplan för skolbiblioteken i Sala kommun 2023-2026 
 

SAMMANFATTNING AV ÄRENDET 
Bibliotekslagen uttalar att varje kommun skall ha en biblioteksplan som ska vara ett 
politiskt antaget dokument. 

Biblioteksplanen omfattar såväl folkbiblioteket som grund- och gymnasieskolans 
verksamhet. Ansvaret för våra olika verksamheter ligger under olika nämnder; 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Då våra 
verksamheter skiljer sig åt i uppdrag och syfte är biblioteksplanen uppdelad och skriven 
utifrån respektive verksamhets behov var och en för sig. 
 
Kultur och fritidsnämnden har under sammanträdet i september 2022 beslutat om att lyfta 
biblioteksplanen i Kommunstyrelsen. För att detta ska kunna slutföras krävs beslut från 
Utbildning och arbetsmarknadsnämnden rörande skolans skolbiblioteksplan (bifogas).  
 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att föreslå att Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att 
anta biblioteksplan för skolbiblioteken i Sala kommun 2023-2026. 

 

 

 

Bilagor: 
1 Biblioteksplan för skolbiblioteken 2023-2026.   

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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Inledning 

 
Bibliotekslagen uttalar att varje kommun skall ha en biblioteksplan som ska vara ett 

politiskt antaget dokument. En aktuell biblioteksplan krävs även i de fall biblioteket söker 

bidrag från tex  Statens kulturråd. 

I vårt uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden att revidera vår befintliga biblioteksplan 

anges syftet som följer: 

 

”…att tydliggöra verksamheternas strategiska prioriteringar och övergripande arbetssätt 

under planperioden, vilka svarar mot de utmaningar och behov som har identifierats. 

Planen ska också främja en bredare samverkan på olika nivåer, såväl mellan bibliotek 

som med andra aktörer”. 

 KFN §40 20220414 

 

Biblioteksplanen omfattar såväl folkbiblioteket som grund- och gymnasieskolans 

verksamhet. Ansvaret för våra olika verksamheter ligger under olika nämnder; utbildning- 

och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Då våra verksamheter 

skiljer sig åt i uppdrag och syfte är biblioteksplanen uppdelad och skriven utifrån 

respektive verksamhets behov var och en för sig. 

 

 Biblioteksplanen gäller dock för Sala kommun och skall ses som ett dokument. 
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1. Skolbibliotekets uppdrag 

 
Skolbiblioteksverksamheten har till uppgift att stödja elevernas måluppfyllelse enligt    

biblioteks- och skollag och de olika skolformernas läroplaner och kursplaner. Rådande 

lagstiftning och förordningar gör gällande att skolbiblioteket skall vara en interagerande, 

digital och pedagogisk inriktad verksamhet i ett nära samarbete med pedagoger och 

elever.   

 
Regleringen och bestämmelser kring skolbiblioteket finns i skollagens kapitel om 

huvudmän och ansvarsfördelning.  

 

Skolbibliotek 

§ 10 Enligt 2 kap. 36§ skollagen (2010:800) 

” ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” 

 
”Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier 
och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans 
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”.  
(1 1 Prop. 2009/10:165 s. 284) 

 
I bibliotekslagens står även att skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 

och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade 

till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera läsning (9§ bibliotekslagen). 

Skolbiblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 

invandrare och andra minoriteter bl a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 

svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov (8§ bibliotekslagen). 

  

 

I skolinspektionens rapport Skolbibliotek som pedagogisk resurs (2018) beskrivs tankar 

kring skolbibliotekets roll och uppdrag, utifrån Cecilia Gärdéns forsknings- och 

kunskapsöversikt Skolbibliotekets roll för elevers lärande.  Där framgår att skolbibliotek, 

som samspelar nära med ämnesundervisning, har kvalificerad bibliotekarie, ett brett och 

varierat utbud av böcker och medier, samt ett fungerande samarbete mellan 

skolbibliotekarien och pedagoger bidrar till måluppfyllelse. Särskilt för elever som har 

behov av stödinsatser. (Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, 2018, sid 8)  

 

2.  FYRA MÅLFORMULERINGAR FÖR 

SKOLBIBLIOTEKET 

För att tydliggöra insatserna mot skolorna, utifrån Mediaenhetens grundläggande 

likvärdighetsuppdrag, har följande fyra målformuleringar arbetats fram. 

1 Nyttjande och samverkan 

2 Språkutvecklande 

3 Medie- och informationskompetens 

4 Kultur 

151



BIBLIOTEKSPLAN FÖR SKOLBIBLIOTEKEN I SALA KOMMUN 2023-2026 

UTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENEK 

4 

 

 

3.1 Nyttjande och samverkan 

Läroplanen (Lgr 22) 

  

KUNSKAPER: 

”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången skolgång kan använda såväl 

digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 

problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”   

  

REKTORNS ANSVAR  

Att skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever själva ska kunna söka och utveckla 

kunskaper, ges aktivt lärarstöd samt får tillgång till och förutsättningar att använda, 

läromedel av god kvalitet och andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat 

skolbibliotek och digitala verktyg.  

  

Att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.  

  

Närvaron av skolbiblioteksverksamheten ska fortsätta vara tydlig på alla kommunens 

verksamheter. Skolbiblioteket är en fysisk lokal, ett digitalt biblioteksrum och en 

pedagogisk funktion. Skolbiblioteket är där skolbibliotekspersonalen är, det kan vara i 

skolbiblioteksrummet eller i klassrumsundervisningen tillsammans med pedagogerna.  

Det fysiska rummet ska bidra till måluppfyllelse genom att vara en trygg, attraktiv och 

anpassad plats, där läslust stimuleras, formella och informella möten kan hållas. 

Skolbiblioteken ska vara ett nav i den digitala pedagogiska verksamheten. Elever och 

pedagoger ska ha tillgång till ett vidgat skolbibliotek med ordnade digitala lär-resurser, 

lär-verktyg, hjälpmedel och stöd och vägledning till att använda dem. 

Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, 

bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 

tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information och ta till sig kunskap. Dessutom 

ska biblioteken kunna erbjuda litteratur på olika språk.  

Skolbiblioteken ska vara en resurs i skolans arbete med värdegrund och jämställdhet, tex 

genom medvetet läsfrämjande där könsstereotypa och normativa läsmönster bryts eller i 

arbetet med säker användning av internet.  

 

3.1.1 INRIKTINGSMÅL 

• Vår verksamhetsplan utvärderas och revideras löpande.  

• Vår verksamhetsplan presenteras varje läsår för pedagoger och rektorer. 

• Vi är en naturlig och aktiv part i olika typer av samverkans- och 

planeringsarbeten på kommunal-, förvaltnings- och enhetsnivå. 

• Skapa rutiner och samarbetsformer för att delta i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

• Vi arbetar språkfrämjande och med medie- och informationskunnighet på enhets-

, klass- och individnivå. 

• Skolbiblioteket är en resurs i arbetet med värdegrund och jämställdhet. 
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5 

 

 

 

3.2 SPRÅKUTVECKLANDE 

” skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Lgr 22) 

 

Skolbiblioteken ska bidra till att eleverna främjar sin språkutveckling i skolans alla 

ämnen. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga, stärka sin 

självtillit och läsaridentitet. Skolbiblioteken ska vid sitt planerande av verksamheten utgå 

från olika sätt att lära, olika sätt att bearbeta information med ett fokus på utveckling av 

språket utifrån olika medier och arbetsmetoder.  

 

För att stödja det språkutvecklande arbetet har kommunens skolbibliotek ett uppdrag att 

stärka och utveckla det läsfrämjande arbetet. Det kan handla om både generella och 

riktade satsningar mot olika elevgrupper eller individer. Skolbiblioteken erbjuder en 

mångfald av medier för alla åldrar och utifrån olika behov, både analogt och digitalt. 

 

 

3.2.1 INRIKTNINGSMÅL 

• Det språkfrämjande arbetet finns med i vår verksamhetsplan och arbetet planeras 

samt utvärderas årligen. 
• Tillse att det finns en budget för medieinköp som främjar likvärdigheten mellan 

enheterna. 
• Samplanering mellan skolbibliotekspersonal kring inköp av medier till enheterna. 

• Enheterna har tillgång till och nyttjar vår gemensamma bokpool. 

• Samverkan finns mellan skolbibliotek och stadsbibliotek kring exempelvis 
läsfrämjande insatser.  

 

 

3.3 MEDIE- OCH INFORMATIONSKOMPETENS 

” skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 

elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” (Lgr 22) 

 

Skolbiblioteken ska bidra till att stötta både personal och elever kring informations- och 

mediekompetens. I alla skolformers läroplaner kan man läsa om vikten av att kunna 

orientera, finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna skall också ha en förmåga 

att tänka kritiskt, granska information och inse konsekvenser av olika alternativ. Ett 

viktigt uppdrag för skolbiblioteken är att utveckla elevernas källkritiska förmåga och 

digitala kompentens. Den digitala utvecklingen innebär att eleverna ska vara både 

konsumenter och producenter av digitalt innehåll. Skolbiblioteken ska ha adekvata och 

behovsstyrda resurser, både i form av teknik och kunskap.  

 

5.3.1 INRIKTNINGSMÅL 

• MIK-arbetet (Media och Informations Kunnighet) finns med i vår 

verksamhetsplan och arbetet planeras samt utvärderas årligen. 
• Kartlägga, planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser hos 

skolbibliotekspersonalen.  
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UTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDENEK 

6 

 

 

 

3.4 KULTUR 

2.2 Kunskaper 

Skolan ska ansvara för att varje elev: kan använda och ta del av många olika 

uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom 

om samhällets kulturutbud, och (Lgr 22) 

 

2.6 Skolan om omvärlden 

Skolans mål är att varje elev: Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och 

kulturliv.  

Riktlinjer: 

Alla som arbetar i skolan ska: verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, 

föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan so kan berika den som en lärande 

miljö,  

 

I kursplanen för svenska står det i syftestexten att undervisningen ska ge möjligheter till 

möte med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande för att ge 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteteten och sin förståelse för 

omvärlden.  

Skolbiblioteken ska bidra till att eleverna i kommunen möter olika typer av kulturutbud. 

Målet är att alla elever i grundskolan erbjuds någon form utav kulturaktivitet för att få 

uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck.   

 

3.4.1 INRIKTNINGSMÅL 

• Vi ansöker, planerar och samordnar aktiviteter kopplat till kulturrådets satsning 

“Skapande skola” 
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ÄRENDE KTM220046 1 (2)  
Ko 

Datum   

Klicka eller tryck här 
för att ange datum. 

  

    

Förvaltning/Enhet 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
Namn 
Klicka eller tryck här för att ange text.     

  
  

   
 
  

PRINCIPER FÖR PLANERING OCH FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRAFIK I VÄSTMANLANDS LÄN 

Beskrivning av ärendet 
Kollektivtrafikförvaltningen har under 2022 arbetat fram förslag på förändrade 
principer för planering och finansiering av länets kollektivtrafik. Bakgrunden är att 
det som följd av att kollektivtrafiken i Västmanland är ett delat ansvar mellan 
Regionen och länets kommuner har funnits behov att förtydliga, konkretisera och 
utveckla tillämpningen av det Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (Avtalet) 
som definierar hur kollektivtrafiken ska planeras och finansieras.  

Förslaget till nya principer omfattar bland annat: 

• Ökad flexibilitet för vad som definieras som regional stomtrafik och att 
utbudet inom stomstråken ska kunna skilja sig beroende av efterfrågan. 

• Att möjliggöra för kommuner att beställa tillköp av regional stomtrafik. 

• Att kostnaden för respektive linje med busstrafik även ska ta hänsyn till antal 
dimensionerande fordon med effekt att respektive linje får en högre fast 
kostnad men lägre rörlig kostnad. 

• Att varje linje ska ha en uppdragsbeskrivning som definierar vilka parametrar 
som ska vara styrande vid planering.  

Ärendets beredning 
Förslag till principer för planering och finansiering av Kollektivtrafik i Västmanlands 
län, nedan principerna, har under våren 2022 varit ute på remiss hos samtliga av 
länets kommuner. Utifrån remissynpunkter har vissa justeringar gjorts. En 
remissammanställning samt föreslagna ändringar har redovisats för bland annat 
Kollektivtrafiknämnden samt Strategisk Regional Beredning (SRB).  

Då principerna kan anses ha påverkan på Avtalet har Kollektivtrafiknämnden vid 
sammanträdet den 5 september rekommenderat att principerna ska inkluderas i 
Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (antaget i regionfullmäktige 2017-09-27).  

Som följd av detta föreslås principerna läggas in som ny bilaga till Avtalet. Därutöver 
föreslås att Avtalet uppdateras med hänvisning till denna nya bilaga under punkt 3.3 
enligt nedan (tillagd text i fet stil).  

Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik (som detta begrepp 
definieras i bilaga 2 samt bilaga 3). Väsentliga förändringar i stomtrafikutbudet 
ska i god tid kommuniceras med berörda kommuner.  
Kommunerna beställer stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik, 
båttrafik och övrig trafik (som dessa begrepp definieras i bilaga 2 samt bilaga 3) 
av Kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar för det ekonomiska underskott som 
uppkommer för beställd trafik. Parternas ansvar för det ekonomiska underskottet 
för viss trafik regleras närmare i bilaga 2 samt bilaga 3. 

Det ska också noteras att som följd av att principerna föreslås bli en del av Avtalet 
har en del justeringar behövt göras jämfört med tidigare kommunicerat material. Det 
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 2 (2)  

   

 

   
   
 
  

  
 

avser främst rubriksättning samt vissa hänvisningar och formuleringar för att 
harmonisera med de skrivningar och begrepp som används i övriga delar av Avtalet.   

Bakgrund 
Regionen tillhandahåller i enlighet med Avtalet regional stomtrafik som är buss- och 
tågtrafik mellan kommunhuvudorter inom och utanför länet medan kommunerna 
beställer övrig trafik som främst omfattar stadstrafik och landsbygdstrafik. I enlighet 
med avtalet ska respektive kommun ansvara för de kostnader som är att hänföra till 
den inomkommunala trafiken medan Regionen ansvarar för kostnaderna för den 
regionala stomtrafiken. 

Under arbetet med framtagande av principer har det varit tydligt att avtalets 
intention att respektive beställare av trafik ska stå för de kostnader som trafiken 
genererar inte fullt ut tillämpas idag. Dagens fördelning av kostnader delas mellan 
kommuner och regioner på depånivå och utifrån parametrarna utbudskilometer och 
utbudstimmar. Kostnader för fordon, tomkörningar och övriga depåkostnader 
fördelas på linjenivå utifrån respektive linjes produktion. Effekten är att linjer med 
stabilt utbud över dagen får bära oproportionerligt stor del av trafikens underskott. 
Samtidigt som det skapar det incitament att inte meranvända de fordon som gör 
uppdrag för skolans behov för att utöka trafiken för arbetspendling och andra 
resbehov. Sammanfattningsvis finns det en uppenbar risk att dagens principer för 
planering av trafik och fördelning av trafikens underskott riskerar att motverka mål 
om ökad marknadsandel.  

Förslag till beslut 
Att rekommendera länets kommuner samt Region Västmanland att besluta om 
revideringar gällande Avtalet om Kollektivtrafik i Västmanlands län genom att Bilaga 
3 – Principer för planering och finansiering av kollektivtrafik Västmanlands län tillförs 
Avtalet samt att Avtalet i övrigt revideras med hänvisning till Bilaga 3 i Avtalets punkt 
3.3. 

Att revideringen av Avtalet ska gälla från och med 1 januari 2024.  
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AVTAL OM KOLLEKTIVTRAFIK l VÄSTMANLANDS LÄN 
Detta avtal avser revidering av avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län med 
avtalstid från och med 1 juni 2017. Revideringen av avtalet omfattar punkt 3.3.

1. PARTER
Detta avtal ("Avtalet") ingås mellan Region Västmanland ("Regionen") och samtliga 
kommuner i Västmanlands län (gemensamt "Kommunerna").

1.1 Kollektivtrafiken är av stor vikt för hela länets utveckling. Regionen och 
kommunerna är överens om att gemensamt ta ansvar för att utveckla och 
skapa en attraktiv kollektivtrafik för hela länet. För att uppnå det krävs ett nära 
samarbete och samråd mellan Regionen och kommunerna, men även med 
invånare, näringsliv, andra myndigheter och övriga intressenter. Samsyn ska 
eftersträvas genom löpande dialog och samråd. 

2. KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
2.1 Regionen och Kommunerna är jämlikt 2 kap 1 § lagen (201O: 1065) om 

kollektivtrafik ("kollektivtrafiklagen") överens om att Regionen från och med 
den 1 juli 2017 fortsatt skall bära ansvaret för den regionala 
kollektivtrafiken i Västmanlands län. 

2.2 l enlighet med 2 kap 2 § kollektivtrafiklagen skall Regionen vara regional
kollektivtrafikmyndighet för Västmanlands län.

2.3 Kollektivtrafikmyndigheten skall handha de uppgifter som ankommer på 
myndigheten enligt kollektivtrafiklagen. Kollektivtrafikmyndigheten har således 
bl.a. ansvar för framtagande och beslut om trafikförsörjningsprogram och 
allmän trafikplikt. 

2.4 Kollektivtrafikmyndigheten skall ej vara genomförare av trafikuppgifterna utan 
skall genom helt eller delägda bolag eller självständiga entreprenörer tillse att 
erforderlig kollektivtrafik inom Västmanlands län och till angränsande län 
genomföres. 

2.5 Kollektivtrafikmyndighetens beslutande organ är kollektivtrafiknämnden som 
utgör en nämnd i Regionen. Kollektivtrafiknämndens ledamöter väljs av 
fullmäktige i Regionen. 

2.6 Till kollektivtrafiknämnden skall det finnas en beredning med representation 
från Kommunerna och Regionen. Från 2017-01-01 fungerar den strategiska 
regionala beredningen (SRB) som beredning för kollektivtrafikfrågor i länet. 
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3. REGIONENS OCH KOMMUNERNAs ROLLER OCH ANSVAR
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Trafikförsörjningsprogram och förslag till beslut om allmän trafikplikt utarbetas 
i nära samverkan mellan Kollektivtrafikmyndigheten och Kommunerna i 
enlighet med Kollektivtrafiklagen. Fokus ska läggas på förankring och dialog 
inför fastställandet av kommande trafikförsörjningsprogram och kommunerna 
ska beredas möjlighet att inkomma med remissvar. 

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för planering av all regional kollektivtrafik i 
enlighet med kollektivtrafiklagen. I detta planeringsansvar ligger att i största 
möjliga utsträckning samordna och anpassa den inomkommunala trafiken med 
den regionala buss- och tågtrafiken. 

Kommunerna ska beredas ett stort inflytande över den trafik man själva 
beställer och finansierar. 

Planeringsprocessen, se bilaga 1, innebär att samråd sker löpande under året. 
Under mars månad kommuniceras respektive kommuns kollektivtrafik- 
kostnader för kommande år baserat på det önskade trafikutbudet. 
Fastställandet av trafikrambudget för kommande år sker i månadsskiftet 
mars/april av kollektivtrafiknämnden. Kommunerna bekräftar därefter 
trafikrambudgeten för respektive kommun senast per den 15e april. Efter 
bekräftad trafikrambudget finns för kommunerna ingen möjlighet att minska 
volymen på den inomkommunala trafiken för nästkommande år. Tillköp för 
kommande år är dock möjligt. 

Kollektivtrafikmyndigheten tillhandahåller stomtrafik (som detta begrepp 
definieras i bilaga 2 samt bilaga 3). Väsentliga förändringar i stomtrafikutbudet 
ska i god tid kommuniceras med berörda kommuner. 

Kommunerna beställer stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, 
kompletteringstrafik, båttrafik och övrig trafik (som dessa begrepp definieras i 
bilaga 2 samt bilaga 3) av Kollektivtrafikmyndigheten och ansvarar för det 
ekonomiska underskott som uppkommer för beställd trafik. Parternas ansvar 
för det ekonomiska underskottet för viss trafik regleras närmare i bilaga 2 samt 
bilaga 3. 

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för de tekniska stödsystem som behövs 
för att bedriva kollektivtrafiken i länet i form av exempelvis 
biljettmaskinsystem och realtidssystem, samt för de övriga kostnader som inte 
går att direkt härleda till viss trafik. 

Kollektivtrafikmyndigheten råder över och beslutar om taxor inom 
kollektivtrafiken i Västmanlands län, med undantag av stadstrafiken och 
båttrafiken som respektive kommun bestämmer. 

Kollektivtrafikmyndigheten ska tillhandahålla aktuell statistik över trafikutbud, 
resandet och kundnöjdhet. 
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4. SKOLSKJUTS
4.1 Enligt skollagen (2010:800) ansvarar kommunerna för skolskjutsar. För att 

samordna och effektivisera denna trafik har Kommunerna möjlighet att teckna 
separata överenskommelser med Kollektivtrafikmyndigheten som innebär att 
Kollektivtrafikmyndigheten och kommunen träffar ett uppdragsavtal där det 
närmare regleras i vilken omfattning myndigheten skall bistå kommunen vid 
upphandling, planering och genomförande av skolskjutsverksamhet, varvid 
kommunen bär samtliga kostnader för trafiken och Kollektivtrafikmyndig- 
hetens tjänster. 

4.2 Kollektivtrafikmyndigheten åtar sig att ansvara för länets gymnasieelevers 
skolresor, med undantag för elever vid gymnasiesärskolas resor vilka omfattas 
av punkt 4.1. Gymnasieleverna förses med s.k. skolkort för resor till/från skolan 
under skoldagar genom att kommunen köper periodkort från Kollektivtrafik- 
myndigheten för resor på den allmänna linjetrafiken till ett av Kollektivtrafik- 
myndigheten fastställt pris. Resans längd ska överstiga 6 km om inget annat 
avtalats mellan Kollektivtrafikmyndigheten och respektive kommun. 
Respektive kommun ansvarar för kostnaderna för sådana resor. 

5. AVTALSTID M M
5.1 Avtal gäller från och med den 1 juli 2017 och därefter tillsvidare med 18 

månaders uppsägningstid. Revidering av punkt 3.3 gäller från och med 
1 januari 2024.

5.2 l händelse av uppsägning av Avtalet, eller om någon av parternas beslut att
ingå Avtalet upphävs genom lagakraftägande dom, skall ny förhandling
genomföras mellan Regionen och Kommunerna.

5.3 Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligt och sändas med rekommenderat brev 
till samtliga parter i Avtalet. 

6. AVTALETS PÅVERKAN PÅ ÖVRIGA AVTAL
6.1 Såvitt gäller tiden från och med den 1 juli 2012 ersätter Avtalet punkt 7 och 

bilaga 1 i det konsortialavtal mellan Landstinget och Kommunerna avseende 
Västmanlands Lokaltrafik AB som träffades under 2008. Punkt 2 i nämnda 
konsortialavtal skall fortsättningsvis gälla med de ändringar som föranleds av 
kollektivtrafiklagen och Avtalet. 

6.2 Uppdragsavtalet mellan å ena sidan Landstinget och Kommunerna och å andra 
sidan Västmanlands Lokaltrafik AB som träffades under 2008 skall fortsätta att 
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gälla med den ändringen att punkt 1 i uppdragsavtalet upphörde att gälla den 
31 december 2011 och att det ansvar för bolagets underskott som regleras i 
punkt 2 i uppdragsavtalet istället skall fördelas på det sätt som följer av punkt 
3 ovan. 

Det kompletterande uppdragsavtalet avseende Citybanan som ingicks mellan i 
föregående stycke nämnda parter under 2009 skall fortsätta att gälla 
oförändrat. 

7. GODKÄNNANDE
För Avtalets giltighet krävs att det godkänns av såväl fullmäktige i Regionen som fullmäktige i
envar av Kommunerna, eller i enlighet med respektive fullmäktiges tidigare beslut.

Detta avtal har upprättats elva likalydande exemplar och utväxlas mellan parterna. 
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Kollektivtrafikförvaltningen 
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Ängsgärdsgatan 12 021-17 30 00 232100-0172 region@regionvastmanland.se 
Telefax VAT nr Webbadress 

021-17 45 09 SE232100017201 www.regionvastmanland.se 
   

 

  

 

 

BILAGA 3 - PRINCIPER FÖR PLANERING OCH FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRAFIK I VÄSTMANLANDS LÄN 

Bakgrund 

I enlighet med Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län har Regionen och länets 

kommuner ett gemensamt ansvar för att utveckla och skapa en attraktiv 

kollektivtrafik för hela länet.  

Föreliggande bilaga avser att förtydliga, konkretisera och utveckla tillämpning av 

avtalet om kollektivtrafik i Västmanlands län. 

Grundprinciper 

1. Kollektivtrafiken i Västmanland är, i enlighet Avtal om kollektivtrafik i 

Västmanlands län, ett gemensamt ansvar mellan Region Västmanland och länets 

kommuner. I egenskap av Regional kollektivtrafikmyndighet har Region 

Västmanland det övergripande ansvaret för all kollektivtrafik inom ramen för 

allmän trafikplikt inom Västmanland 

2. Planering av all kollektivtrafik ska i möjligaste mån utgå från de mål och 

strategier som sätts upp i Trafikförsörjningsprogrammet. 

3. Region Västmanland har särskilt ansvar för och finansiering av, stomtrafik, vilket 

omfattar kollektivtrafik inom ett definierat stomnät bestående av regionala 

stråk vilka förbinder kommunhuvudorter/nodstäder.  

4. Regionala stråk definieras utifrån att det ska finnas ett tydligt befintligt eller 

potentiellt pendlingsunderlag alternativt annan viktig regional funktion (såsom 

exempelvis behov av förbindelse till ort med sjukvård). Regionala stråk framgår 

av figur 1. 

5. Trafik som inte definieras som regional stomtrafik, definieras som 

inomkommunal trafik och beställs av respektive kommun. Inomkommunal trafik 

används i denna bilaga som samlingsbegrepp för av kommunerna beställd trafik 

(punkt C i avtalets bilaga 2).  
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Figur 1 Regionala stråk 

Särskilda principer för trafikkostnader 

Följande principer (6-10) kompletterar avtalets bilaga 2 definition av trafikkostnader.  

6. Finansiering av regional stomtrafik och inomkommunal trafik som utförs genom 

Svealandstrafiken sker utifrån kostnad per km och timme med grund utifrån 

Svealandstrafikens prissättning.  

7. För samtliga linjer som omfattas av princip 6, läggs därutöver till en parameter 

som avser kostnad per dimensionerande fordon. För kostnaden per fordon 

används ett schablonbelopp med utgångspunkt från Svealandstrafikens årliga 

kostnad per fordon av karaktär ”normalbuss” för landsbygdstrafik. 

8. För regional stomtrafik eller inomkommunal trafik som utförs inom ramen för 

andra avtal, exempelvis tågtrafik eller viss anropsstyrd trafik, är grundprincipen 

att respektive beställare fullt ut belastas kostnaderna i enlighet med respektive 

avtal. 

Särskilda principer för intäktsfördelning 

9. Biljettintäkter allokeras på linjenivå. För kommuner som i sin inomkommunala 

trafik har avgiftsfri taxa, så kallad nolltaxa, erhålles inga intäkter för trafiken. 

10. Kommun som önskar att annan taxa än regional taxa ska gälla inom kommunen 

även för regional stomtrafik betalar mellanskillnaden mellan ordinarie och 

kommunens prissättning enligt en upprättad schablon. 
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Särskilda principer för Regional stomtrafik 

Följande principer (11-16) kompletterar avtalets (bilaga 2) definition av stomtrafik. 

11. I respektive regionalt stråk ska regional stomtrafik anpassas från den (befintlig 
eller potentiell) efterfrågan som finns på olika delsträckor inom stråket och vara 
anpassad till att efterfrågan kan se olika ut under dygnet och veckans dagar. 

12. Regional stomtrafik ska ha en uppehållsbild och körväg som ska ge den bästa 
balansen mellan restid och tillgänglighet. Enhetlig körväg ska eftersträvas men 
undantag kan finnas. 

13. Regional stomtrafik ska i respektive stråk i huvudsak ha regelbunden turtäthet 
sett över trafikdygnet och veckan.  

14. I stråk som har pekats ut som regionala stråk ska stråkvis uppdragsbeskrivning för 
trafiken finnas.  

Tillköp av Regional stomtrafik 

14. Kommuner kan göra tillköp av regional stomtrafik. Tillköp kan omfatta utökning 

av utbud i regional stomtrafik utöver uppdragsbeskrivning på hel eller del av 

sträcka. 

15. Den beställande kommunen(kommunerna) betalar alla merkostnader som 

tillköpet innebär. Detta inkluderar tillkommande kostnader för dimensionerande 

fordon, tillkommande extra km och tillkommande extra körtid men exkluderar 

eventuella kostnader som gäller under princip 10. Hänsyn ska tas till de utökade 

intäkter som tillköpet kan bidra till vilket i förekommande fall ska avdras från 

kostnaden. Då intäkter är starkt beroende av område, omfattning och tider sker 

detta enligt särskild redovisning i samband med respektive tillköp efterfrågas. 

16. Region Västmanland kan avfärda begäran av tillköp om det kan innebära negativ 

påverkan på trafiksystemet i sin helhet eller för aktuell linjes uppdrag och 

funktion.  

Särskilda principer för Inomkommunal trafik  

Följande principer (17-19) kompletterar avtalets (bilaga 2) definition av kommunerna 

beställd trafik. 

17. Beställare av inomkommunal trafik ska definiera vilken uppgift som respektive 

linje ska ha och planeras utifrån och ska tillsammans med Region Västmanland 

ta fram uppdragsbeskrivning för respektive linje. 

18. Inomkommunal trafik ska i första hand tillgodose resandet inom en kommun. 

Region Västmanland har rätt att neka beställning av inomkommunal trafik som 

korsar kommungräns, i det fall det påverkar trafiksystemet i sin helhet 

negativt. 

19. Inomkommunal trafik finansieras av den beställande kommunen. 

Inomkommunal trafik som berör mer än en kommun finansieras av beställande 

kommun(er) utifrån andel produktion om inte annat finns överenskommet. 
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1 AVTAL KOLLEKTIVTRAFIK 20111219 (GÄLLER) 

Bilaga 2 

ANSVAR AVSEENDE UNDERSKOTT FÖR GENOMFÖRANDE AV TRAFIKUPPDRAG 

Nedan används begreppen trafikkostnader, övriga kostnader, stomnät, stomtrafik, 
stadstrafik, kompletteringstrafik, båttrafik och övrig trafik m.m. l kollektivtrafiklagen ryms 
samtliga nedan beskrivna trafikbegrepp inom benämningen regional trafik. Vad som avses 
med dessa begrepp framgår av följande definitioner: 

Trafikkostnader De kostnader som respektive kommuner och 
regionen ansvarar för, d.v.s. nettokostnad 
efter fördelning av intäkter och kostnader på 
respektive uppdrag. Dessa kostnader ingår 
inte i skatteväxlingen mellan kommunerna och 
regionen. 

Övriga kostnader och intäkter Sådana kostnader och intäkter som inte på ett 
naturligt sätt kan fördelas som trafikintäkt eller 
trafikkostnad på trafikslag eller linjer. Exempel 
på sådana kostnader är trafikplanering, 
ledning, marknadsföring och tidtabeller, 
infrastruktur (som trafikupplysning, biljett- 
maskiner och väderskydd) och vissa lokal- 
kostnader. Exempel på sådana intäkter är 
reklamintäkter från väderskydd. Dessa 
kostnader ansvarar regionen för efter 
genomförd skatteväxling. 

Stomnät Den överordnade kollektivtrafiken i länet sker 
på ett stomnät. Stomnätet består av relationer 
mellan huvudorter inom länet och huvudorter 
i angränsande län. Med huvudort menas här 
kommunernas centralort. 

Stomtrafik Kollektivtrafik på stomnätet kallas stomtrafik. 
Slomtrafik kan finnas på väg eller på järnväg. 
Trafik med båda ändpunkterna inom samma 
kommun kan inte vara stomtrafik. 

Stadstrafik Stadstrafik är trafik i större tätorter och vars 
linjesträckning begränsas till respektive tätort. 

Kompletteringstrafik Kompletteringstrafik erbjuds områden som har 
ett gångavstånd som överstiger 1200 meter till 
en hållplats med ett visst minimiutbud. Trafiken 
utförs helgfri måndag – fredag mellan klockan 
09.00- 14.30. 

Landsbygdstrafik Med landsbygdstrafik på väg avses sådan 
trafik inom myndighetens ansvar som inte 
utgör stomtrafik, stadstrafik eller 
kompletteringstrafik. 
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6 AVTAL  KOLLEKTIVTRAFIK  20111219 (GÄLLER) 

Båttrafik Med båttrafik avses trafik för passagerar- 
befordran som körs efter tidtabell eller efter 
anrop. 

Övrig trafik m.m. Med övrig trafik m.m. menas trafik, taxe- 
subvention etc. som enskild kommun eller 
landstinget beställt som inte ingått i gjord 
beställning/budget för gällande verksamhets- 
år. 

A. ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Efter att skatteväxling genomförts avseende övriga kostnader och intäkter ansvarar regionen 
för framtida underskott inom definitionen av begreppet. 

B. STOMTRAFIK

B1) Vid detta avtals tecknande utgör VL:s godkända rambudget för 2018 utgångspunkt för 
den stomtrafik som myndigheten ansvarar för 2018. 

B2) ÖVRIG TRAFIK 

För den övriga trafik, enligt definitionen ovan, som landstinget beställer faller underskottet 
till 100 % på landstinget. 

C. AV KOMMUNERNA BESTÄLLD TRAFIK

C1) STADSTRAFIK 

Respektive kommun ansvarar till 100 % för underskott, exklusive övriga kostnader enligt 
definitionen ovan, inom ramen för gjord beställning av stadstrafik och som utförs inom 
kommunen. VL:s godkända rambudget för 2018 utgör utgångspunkt för den trafik som 
myndigheten kommer att bedriva 2018. 

C2) LANDSBYGDSTRAFIK 

Trafik som inte är Stomtrafik, stadstrafik eller kompletteringstrafik utgör lokal 
landsbygdstrafik på väg. Den del av underskottet som är att hänföra till beställning av 
lokal landsbygdstrafik faller till 100 % på den kommun inom vilken trafiken utförs. 

C)3 KOMPLETTERINGSTRAFIK

Den del av underskottet som är att hänföra till kompletteringstrafik faller till 100 % på den 
kommun där trafiken utförs. 

C4) BÅTTRAFIK 

Den del av eventuella underskott som är att hänföra till båttrafik faller till 100 % ut på den 
kommun som inom vilken trafiken utförs. 

C5) ÖVRIG TRAFIK 

För den övriga trafik, enligt definitionen ovan, som en kommun beställer faller underskottet till 
100 % på den kommunen. 
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REMISS   ÖVERSYN PRINCIPER FÖR PLANERING OCH FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRAFIK I 
VÄSTMANLANDS LÄN 

I enlighet med beslut av Kollektivtrafiknämnden, 2022-04-07, samt utifrån dialog vid 

Kollektivtrafikförvaltningens länsdelssamråd under våren 2022, sänds härmed förslag 

på justeringar avseende principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i 

Västmanlands län ut på remiss till samtliga länets kommuner.  

Synpunkter på förslaget önskas Kollektivtrafikförvaltningen till handa senast 2022-05-

31. För eventuella frågor och behov av förtydliganden se kontaktperson i sidhuvudet 

ovan. Svaret skickas via e-post till remisser.ktf@regionvastmanland.se. Vänligen ange 

diarienummer KTM 220017 i ämnesraden. 

Bakgrund 

I enlighet med Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län (RF 2017-09-27), tecknat 

mellan länets samtliga kommuner och Region Västmanland (Regionen), har Regionen 

och länets kommuner ett gemensamt ansvar för att utveckla och skapa en attraktiv 

kollektivtrafik för hela länet.  

Regionen tillhandahåller regional stomtrafik som är buss- och tågtrafik mellan 

kommunhuvudorter inom och utanför länet medan kommunerna beställer övrig 

trafik som främst omfattar stadstrafik och lokal landsbygdstrafik (inomkommunal 

trafik). I enlighet med avtalet ska respektive kommun ansvara för de kostnader som 

är att hänföra till den inomkommunala trafiken medan Regionen ansvarar för 

kostnaderna för den regionala stomtrafiken.  

Den regionala stomtrafiken bedrivs enligt avtalet på väg eller järnväg mellan 

kommunhuvudorter inom och utanför länet. Trafik med båda ändpunkter inom 

samma kommun kan inte vara stomtrafik.  

Trafikutveckling 

Under 2010-talet har satsningar gjorts i Västmanlands kollektivtrafik. Vid jämförelse 

mellan rambudget 2011 och 2022 har antalet utbudskilometer i länets busstrafik ökat 

med 40 procent medan kostnaderna för busstrafiken ökat med drygt 70 procent. 

Därutöver har satsningar under perioden gjorts i utökad tågtrafik. 

Utvecklingen är ojämnt fördelad. Regionen (tidigare Landstinget), Västerås, Sala, 

Norberg och Kungörs kommun har gjort utökningar medan Köping, Arboga, 

Skinnskatteberg och Fagersta kommun har reducerat trafiken. För kommunerna 

utanför Västerås omfattar förändringarna främst att linjer med tidigare 

skolskjutsuppdrag har gjorts om till allmän linjetrafik eller vice versa.  

Hallstahammars och Surahammars kommuner har fram till och med augusti 2021 

organiserat den inomkommunala trafiken inom eget avtal och jämförs därför inte 

här. Den trafik som numera beställs via Regionen är dock relativt oförändrad 2022 

jämfört med 2011.   
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Tabell 1 Utveckling utbudskilometer linjelagd busstrafik 2011 mot 2022 

PART 2011 2022 FÖRÄNDRING 

Region Buss 2 385 996 3 440 985 44% 

Västerås 4 356 545 6 390 171 47% 

Skinnskatteberg 72 555 37 658 -48% 

Sala 516 811 812 700 57% 

Norberg 51 740 101 358 96% 

Köping 154 854 Ej linjelagd -100% 

Kungsör 39 232 53 684 37% 

Fagersta 153 822 93 840 -39% 

Arboga 98 748 15 658 -84% 

Surahammar Egen trafik 112 906  

Hallstahammar Egen trafik 180 911  

Tabell 2 Kostnadsutveckling (brutto) 2011 mot 2022, kostnader i respektive års prisnivåer 

PART 2011 2022 FÖRÄNDRING 

Region Buss 60 101 382 102 055 000 70% 

Västerås  170 944 913 313 267 900 83% 

Skinnskatteberg 2 001 665 1 222 000 -39% 

Sala  13 610 903 26 120 920 92% 

Norberg 1 743 527 4 097 180 135% 

Köping 5 551 372 1 270 000 -77% 

Kungsör 1 348 963 1 762 530 31% 

Fagersta  4 606 846 4 262 220 -7% 

Arboga 3 602 643 1 545 470 -57% 

Surahammar Egen trafik 3 812 780  

Hallstahammar Egen trafik 6 793 000  

Region Tåg (nettokostnad) 48 707 890 124 466 000 156% 
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Problembeskrivning 

Inomkommunal busstrafik har i flera fall inte fokus och uppdrag att öka 

kollektivtrafikens marknadsandel, utan planeras främst för skolornas behov eller 

andra särskilda grupper. Resandet utanför skoltider är lågt och trafiken blir därmed 

inte kostnadseffektiv för kommunerna och användbar för medborgarna. Samtidigt 

gör regional stomtrafik flera uppdrag som enligt de rådande planeringsprinciperna är 

att betrakta som inomkommunala. I flera kommuner står den regionala stomtrafiken 

för större delen av trafikutbudet. 

Det har också visat sig att det den inomkommunala trafiken inte fullt ut står för de 

kostnader som trafiken genererar. Dagens fördelning av kostnader delas mellan 

kommuner och regioner på depånivå och utifrån parametrarna utbudskilometer och 

utbudstimmar. Kostnader för fordon, tomkörningar och övriga depåkostnader 

fördelas på linjenivå utifrån respektive linjes produktion. Det får till följd att linjer 

med omfattande trafik får bära en stor del av de gemensamma kostnaderna. Detta är 

främst ett problem när det kommer till kostnader för fordon. En linje som har en 

avgång mellan 7 och 8 på morgonen dimensionerar i regel ett fordon. I den regionala 

trafiken utnyttjas detta fordon vanligen över hela dagen medan det i den 

inomkommunala trafiken övervägande används för enstaka avgångar. Effekten är i 

princip att linjer med stabilt utbud över dagen får bära oproportionerligt stor del av 

trafikens underskott. Samtidigt som det skapar det incitament för kommunerna att 

inte meranvända de fordon som gör uppdrag för skolans behov och utöka trafiken för 

arbetspendling och andra resbehov.  

Sammanfattningsvis finns det en uppenbar risk att dagens principer för planering av 

trafik och fördelning av trafikens underskott riskerar att motverka mål om ökad 

marknadsandel. Det är också skillnad mellan kommunerna i vilken grad den regionala 

stomtrafiken tillgodoser inomkommunalt behov. Därutöver finns ett problem med 

att flera linjer inte står för de kostnader som trafiken genererar.  
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Förslag principer för planering och finansiering av kollektivtrafik 

Föreliggande förslag avser att förtydliga, konkretisera och utveckla tillämpning av 

principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands län i enlighet 

med nu gällande avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län som också ska stödja 

måluppfyllelse i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 

De punkter som gäller i Avtal om Kollektivtrafik i Västmanlands län ersätts inte av 

dessa principer. 

Principerna avses träda i kraft till budgetåret 2024. 

Röd kursiv text är endast avsett som förklarande kommentarer. 

Grundprinciper 

1. Planering av all kollektivtrafik ska utgå från och bidra till de mål och strategier 

som sätts upp i Trafikförsörjningsprogrammet. 

2. Region Västmanland har ett helhetsansvar för all kollektivtrafik inom ramen för 

allmän trafikplikt inom Västmanland.  

3. Region Västmanland har därutöver särskilt ansvar för och finansiering av, 

regional stomtrafik, vilket omfattar kollektivtrafik inom definierade regionala 

stråk vilka förbinder kommunhuvudorter/nodstäder.  

4. Regionala stråk definieras utifrån att det ska finnas ett tydligt befintligt eller 

potentiellt pendlingsunderlag alternativt annan viktig regional funktion (såsom 

exempelvis behov av förbindelse till ort med sjukvård). 

5. Trafik som inte definieras som regional stomtrafik, definieras som 

inomkommunal trafik och beställs av respektive kommun.  

 

Figur 1 Regionala stråk  
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Principer för finansiering 

6. Finansiering sker utifrån kostnad per km och timme utifrån Svealandstrafikens 

prissättning  

7. För samtliga linjer, läggs en kostnad på 500 000 kr per dimensionerande fordon. 

Denna kostnad läggs på depånivå och innebär att kostnader per km och timme 

per depå reduceras med motsvarande belopp. 

Dimensionering utgår från den tidpunkt då flest fordon är i trafik. I de fall samma 

dimensionerande fordon gör uppdrag på två eller flera linjer delas kostnaden för fordonet 

mellan de aktuella linjerna. Ett fordon kan således ha 0,5 eller 1,5 dimensionerade fordon. 

I de fall en depå endast belastar en part (en kommun alternativt enbart region) är det inte 

nödvändigt att lägga på dimensionerande fordon som komponent även om det 

rekommenderas för att underlätta jämförelser på linjenivå.  

8. Biljettintäkter allokeras på linjenivå. För kommuner som i sin inomkommunala 

trafik har avgiftsfri taxa, så kallad nolltaxa, erhålles inga intäkter för trafiken. 

9. Kommun som önskar att annan taxa än regional taxa ska gälla inom kommunen 

även för regional stomtrafik betalar mellanskillnaden mellan ordinarie och 

kommunens prissättning enligt en upprättad schablon. 

Punkt nio avser att jämna ut obalansen i länet att kommuner på vissa håll gör 

inomkommunala uppdrag. Punkten innebär att det görs en beräkning av mellanskillnad 

mellan zon och länstaxa som kommuner ska kompensera regionen med för att resenären 

nyttjar den inomkommunala trafiken. Det innebär också att principen ger möjlighet för 

att låta nolltaxa gälla i inomkommunal busstrafik. Ersättningen föreslås vara en schablon 

baserat på verkligt resande och uppdateras inför varje rambudgetår. Däremot ska inte 

ersättningens nivå ändras efter det att budget beslutats förutsatt att det inte skett 

väsentliga händelser som påverkat resandet. För att punkt nio ska vara aktuell bör det 

finnas ett tydligt inomkommunalt resandeunderlag. 
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Principer för Regional stomtrafik 

10. I respektive regionalt stråk ska regional stomtrafik anpassas från den (befintlig 
eller potentiell) efterfrågan som finns på olika delsträckor inom stråket och vara 
anpassad till att efterfrågan kan se olika ut under dygnet och veckans dagar. 

Princip 10 innebär att utbudet i stråken kan skilja sig inom stråket och det låser heller 
inte fast att alla avgångar måste gå mellan kommunhuvudorter. I ett stråk kan det 
finnas såväl buss som tågtrafik.  

Utbudsnivån inom regionala stråk utgår från behov som redovisats i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet och tillhörande genomförandeplan.  

11. Regional stomtrafik ska ha en uppehållsbild och körväg som ska ge den bästa 
balansen mellan restid och tillgänglighet. Enhetlig körväg ska eftersträvas men 
undantag kan finnas. 

12. Regional stomtrafik ska i respektive stråk i huvudsak ha regelbunden turtäthet 
sett över trafikdygnet och veckan.  

13. I stråk som har pekats ut som regionala stråk ska stråkvis uppdragsbeskrivning 
för trafiken finnas.  

Med uppdragsbeskrivning avses nivå på utbud, körväg samt vilka parametrar som är 
styrande för trafikens tidtabell (exempelvis anslutning till tåg, skoltider etc).  

Principer för tillköp av regional stomtrafik 

14. Tillköp kan omfatta utökning av utbud i regional stomtrafik utöver 

uppdragsbeskrivning på hel eller del av sträcka. 

15. Den beställande kommunen(kommunerna) betalar alla merkostnader som 

tillköpet innebär. Detta inkluderar tillkommande kostnader för dimensionerande 

fordon, tillkommande extra km och tillkommande extra körtid men exkluderar 

eventuella kostnader som gäller under princip 9. 

Ett tillköp av trafik förändrar därmed inte den schablonmässiga ersättning som 

beräknats fram i enlighet med punkt nio. 

16. Tillköp berättigar inte att ta del av intäkter för den aktuella linjen.  

17. Region Västmanland kan avfärda begäran av tillköp om det kan innebära negativ 

påverkan på trafiksystemet i sin helhet eller för aktuell linjes uppdrag och 

funktion.  

Ett exempel kan vara att tillköpet har tydlig negativ påverkan på exempelvis resande och 

intäkter för den regionala stomtrafiken. En avfärdan av tillköp ska vara tydligt motiverad 

och transparent. Det bör också vara tydligt formulerat vilken nivå som ett sådant beslut 

kan tas på.  
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Principer för Inomkommunal trafik 

18. Beställare av inomkommunal trafik ska definiera vilken uppgift som respektive 

linje ska ha och planeras utifrån och ska tillsammans med Region Västmanland 

ta fram uppdragsbeskrivning för respektive linje. 

19. Inomkommunal trafik finansieras av den beställande kommunen. 

20. Inomkommunal trafik som berör mer än en kommun finansieras av beställande 

kommun(er) utifrån andel produktion om inte annat finns överenskommet. 

Punkt 19 och 20 innebär att Inomkommunal trafik kan ske över kommungräns men 

kommer endast belasta den kommun som beställt trafiken.  

21. Region Västmanland kan välja att avfärda beställning av inomkommunal trafik 

om det innebär negativ påverkan på trafiksystemet i sin helhet. 

En avfärdande av beställd inomkommunal trafik är enbart avsedd att användas vid de 

fall en beställd trafik skulle ha direkt konkurrens med regional stomtrafik och innebära 

tydligt negativ påverkan för denna. Ett sådant beslut måste vara tydligt motiverat och 

transparent. Det bör också vara tydligt formulerat vilken nivå som ett sådant beslut kan 

tas på. 
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BILAGA 1 – BEDÖMNING EKONOMISKA KONSVEKVENSER 

Nedan redovisas beräkning av ekonomiska konsekvenser av princip 7 och 9. Då 

kostnaderna för trafiken påverkas av flera faktorer är de här redovisade effekterna 

endast gjorda för att översiktligt beskriva och grovt illustrera effekter av förslaget. 

I takt med att mer detaljerade beräkningar kan göras och utifrån förändringar i 

beställd trafik kommer siffrorna att justeras.  

Beräknade effekter av princip 7 

Tabellen nedan redovisar effekt där rambudget 2022 justerats med att innehålla 

kostnad för dimensionerande fordon. Beräkningen av antal dimensionerande fordon 

är i detta läge inte fullständig och kan komma att justeras.  

Effekten av principerna för fördelning av kostnader berör enbart den trafik som 

utförs genom Svealandstrafiken 

Tabell 3 Kostnader rambudget 2022 (mkr) utan och med princip 7 
 

BRUTTO RAM 2022 MED PRINCIP 7 FÖRÄNDRING 

Arboga 0,6 1,1 95% 

Fagersta 4,2 5,3 28% 

Hallstahammar 6,8 6,6 -3% 

Kungsör 1,7 2,7 53% 

Norberg 3,7 4,7 29% 

Köping 

 

Regionen 96,7 89,6 -7% 

Sala 25,3 28,5 13% 

Skinnskatteberg 1,1 1,3 20% 

Surahammar 3,8 4,1 9% 

Västerås 0,2 0,0 

 

S:a 144 144 

 

 

Vid principernas införande kommer trafikutbudet se annorlunda ut. 

Kungsörs kommun har beslutat att lägga ner linje 53 samt 252 som även belastar 

Arboga kommun. Effekten av detta skulle bli att Kungsörs kostnad reduceras till runt 

1 miljon kr och Arboga kommuns kostnad reduceras till runt 800 000 kr. 

Norbergs kommun har beslutat att avveckla linje 87 vilket skulle ge en ny kostnad på 

4,0 miljoner kr per år. 
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Därutöver planerar region Västmanland för fortsatt satsning på den regionala 

trafiken vilket innebär att det minskade kostnad som anges i tabellen ovan kommer 

att användas för att finansiera dessa utökningar av trafiken.  

Modellen ger incitament att arbeta med effektiviseringar av trafiken och även se över 

möjligheten att meranvända de fordon som respektive kommun kommer att betala 

för. 

Beräknade effekter av princip 9 

Punkt nio föreslås användas där det inomkommunala resandet är omfattande och 

har en tydlig påverkan på trafikens utformning. Beräkningen görs då utifrån 

mellanskillnaden mellan priserna för zon- och länstaxa i enlighet med Kundkoll.  

Exempelvis men inte uteslutande linje 550A på sträckan Kolsva-Köping, linje 515 och 

Bergslagspendeln mellan Dingtuna och Västerås och UVEN-trafiken mellan Kvicksund 

och Västerås. I de fall en kommun önskar att nolltaxa ska gälla ska alltid en 

kompensation göras.  

För linje 550A mellan Kolsva och Köping bedöms mellanskillnaden, baserat på 

resande i mars 2022 uppgå till omkring 800 000 kr per år.  

För linje 515 och Bergslagspendeln Dingtuna-Västerås beräknas motsvarande 

mellanskillnad uppgå till 250 000 kr per år.  

För sträckan Kvicksund-Västerås (UVEN) beräknas motsvarande mellanskilland uppgå 

till ca 200 000 per år. 

Om nolltaxa skulle införas på linje 569 inom Sala kommun beräknas effekten vara 

runt 450 000 kr baserat på resandet på linje 62 på delsträckan och nuvarande 

resande på linje 569.  
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Kollektivtrafikförvaltningen 
 

  
   

  
  

     

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post 

021-17 30 00 232100-0172 region@regionvastmanland.se 
Telefax VAT nr Webbadress 

Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås 

Ängsgärdsgatan 12 

021-17 45 09 SE232100017201 www.regionvastmanland.se 
   
 
  

REMISSAMMANSTÄLLNING PRINCIPER FÖR PLANERING OCH FINANSIERING AV KOLLEKTIVTRAFIK I 
VÄSTMANLANDS LÄN 

Kollektivtrafikförvaltningen har under 2021 och 2022 arbetat fram ett förslag för 
principer avseende planering och finansiering som avser att förtydliga hur det avtal 
om kollektivtrafik i Västmanlands län avses att tillämpas.   

I enlighet med beslut vid Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 7 april 2022 
sändes förslaget ut på remiss till samtliga länets kommuner. Remissen sändes ut den 
12 april enligt sändlista nedan. 

Remissinstans Utskicksadress Svar inkommit 

Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Ja 

Fagersta kommun info@fagersta.se Ja 

Hallstahammar kommun kommun@hallstahammar.se Ja 

Kungsör kommun info@kungsor.se  Ja 

Köping kommun kopings.kommun@koping.se  Ja 

Norberg kommun info@norberg.se Nej 

Sala kommun kommun.info@sala.se Nej 

Surahammar kommun kommunen@surahammar.se, Ja 

Västerås Stad info@vasteras.se Ja 

Skinnskattebergs kommun kommun@skinnskatteberg.se Nej 

 

Svarstiden för remissen sattes till senast 31 maj 2022. Den 15 juni 2022 hade svar 
inkommit från sju av tio kommuner.  

Föreliggande remissammanställning beskrivs och bemöts de större och mer 
återkommande synpunkterna som har inkommit under remissperioden och utifrån 
dialog i samband med kollektrafiknämndens sammanträde den 22 juni 2022. 
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Inkomna synpunkter 
Förslaget innebär att kommunens kostnader kommer att öka vilket kommer göra 
det svårare för kommunerna att utveckla kollektivtrafiken samt riskerar att trafik 
läggs ner. 

Kommunen anser att förslaget behöver ta mer hänsyn till kommuner som inte har 
tillräckligt resandeunderlag för att öka trafikeringen på befintliga linjer 

Denna risk är reell och identifierad. Förvaltningens bedömning är att dock att 
nuvarande situation där linjer med mer trafik finansierar linjer med begränsad trafik 
är en större risk när det gäller utveckling av trafiken och kollektivtrafikens 
marknadsandel. För flera kommuner har också identifierats förutsättningar att utföra 
trafiken mer effektivt. Ett förstärkt utredningsbehov kommer sannolikt finnas under 
kommande år vilket resurser behöver säkerställas för. 

 
Kommunen ställer sig frågande av punkt 17 och 21 som ger 
kollektivtrafikförvaltningen möjlighet att neka tillköp och beställning av 
inomkommunal trafik.  

Förvaltningen ser ett behov att förtydliga punkt 21 som beskriver att det ska gå att 
neka beställning av inomkommunal trafik. Förutsatt att förslagets principer gällande 
finansiering av trafiken finns i princip inget skäl att ifrågasätta en kommuns 
beställning av trafik. Däremot ser förvaltningen ett behov att kunna neka 
beställningar av inomkommunal trafik som går över kommungräns då det kan 
påverka trafiksystemets helhetsfunktion.  

När det gäller tillköp (punkt 17) finns ett behov att kunna neka beställning då det 
öppnar för exempelvis ändrad linjesträckning. 

 
Kommunen ser det inte som lämpligt att principerna ska träda i kraft till år 2024 då 
kommunen har för kort tid att förbereda för nödvändiga trafikändringar. 

Tillämpningen av principerna har föreslagit träda i kraft till år 2024. Planeringen inför 
2024 behöver generellt genomföras under 2022 när det gäller större förändringar av 
trafiken. Förvaltningen bedömer att år 2024 bör kvarstå som tidplan för principernas 
genomförande och kommer vara öppna för att arbeta tillsammans med kommunerna 
under hösten och vintern 2022/2023 för trafiköversyner.  

 

Ingen åtgärd

Åtgärd: punkt 21 omformuleras (i ny version punkt 18).

Inomkommunal trafik ska i första hand tillgodose resandet inom en kommun. Region 
Västmanland har rätt att neka beställning av inomkommunal trafik som korsar 
kommungräns, i det fall det påverkar trafiksystemet i sin helhet negativt.

Ingen åtgärd
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Det är inte tydligt hur principerna och avtalet förhåller sig till varandra. Då 
principerna behandlar fördelning av kostnader och andra principiellt viktiga frågor 
bör regionen överväga att i stället infoga dessa i avtalet.  

I enlighet med avtalet ska respektive kommun ansvara för de kostnader som är att 
hänföra till den inomkommunala trafiken medan Regionen ansvarar för kostnaderna 
för den regionala stomtrafiken. Exakt hur fördelningen görs av dessa kostnader är 
frågan vi hanterar här. Frågan är viktig att belysa vidare.   

 
Kommunen önskar ha en fortsatt dialog med Kollektivtrafikförvaltningen kring de 
fulla effekterna av principen om medfinansiering (punkt 9). 

Princip nio avser att regional trafik där en linje tydligt gör ett inomkommunalt 
uppdrag ska medfinansiering ske utifrån skillnaden mellan kommunal biljettprisnivå 
och regional prisnivå. Förvaltningen ser ett behov att principerna för hur denna 
medfinansiering ska beräknas utvecklas tydligare och kommer under hösten 2022 ta 
fram ett mer tydligt beräkningsunderlag för de fall där en sådan medfinansiering är 
aktuell. 

 
Kommuner som gör tillköp bör få ta del av intäkter (punkt 16). 

Skälet till punkt 16 var att inte hamna i en situation att fördela intäkter på 
avgångsnivå. Förvaltningen håller dock med om att det inte är rimligt att en kommun 
betalar alla kostnader för tillköpet utan hänsyn till de intäkter som tillköpet genererar 
tas. Merkostnaden föreslås därför vara en förväntad nettokostnad där 
schablonmässigt (men transparent) avdrag görs av kostnaden för de intäkter som 
tillköpet beräknas innebära.  

 
  

Åtgärd: Förslaget med identifierade förändringar tas upp som ärende vid 
sammanträdet för Strategisk Regional Beredning.

Åtgärd: Formuleringen för princip nio kvarstår men fortsatt dialog och 
underlag krävs. 

Åtgärd: Punkt 16 slopas och punkt 15 som beskriver kostnaderna för tillköp 
formuleras om för att beskriva att tillköp görs utifrån en nettokostnads-
princip enligt nedan:

Den beställande kommunen(kommunerna) betalar alla merkostnader som tillköpet 
innebär. Detta inkluderar tillkommande kostnader för dimensionerande fordon, 
tillkommande extra km och tillkommande extra körtid men exkluderar eventuella 
kostnader som gäller under princip 9. Hänsyn ska tas till de utökade intäkter som 
tillköpet kan bidra till vilket i förekommande fall ska avdras från kostnaden. Då 
intäkter är starkt beroende av område, omfattning och tider sker detta enligt 
särskild redovisning i samband med respektive tillköp efterfrågas.
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Beräkningsgrunder/finansieringslösningar bör beskrivas bättre exempelvis när det 
gäller kostnader för fordon och mellanskillnad zon- och länstaxa.  

Kostnaden per dimensionerat fordon är i remissen satt till 500 000 kr. Avsikten med 
detta har mer varit kopplat till att illustrera effekter av förslaget snarare än att exakt 
slå fast en viss kostnad. Att i principerna så exakt ange beloppet är också 
problematiskt då kostnaderna för fordon förändras över tid. Kostnaden bör därför 
spegla Svealandstrafikens kostnad och också kunna förändras över tid. Därför 
föreslås att själva beloppet tas bort från dokumentet och istället hänvisas till att 
schablonbeloppet tas fram årligen och utgår från beräkning av Svealandstrafiken.  

 
Kommun som har avgiftsfri kollektivtrafik bör på samma sätt som övriga 
kommuner få ta del av regiontrafikens intäkter. 

Synpunkten avser att en resa som exempelvis startat i Västerås och går till en annan 
kommun där byte skett till en inomkommunal linje som är avgiftsfri bör en del av 
biljettintäkten ändå gå till den inomkommunala linjen. Förvaltningen ser att detta är 
något som de kommuner som inför avgiftsfri kollektivtrafik behöver beakta som en 
del av förlorade intäkter vid beslut om avgiftsfri kollektivtrafik. I och med att trafiken 
är avgiftsfri görs inga valideringar ombord på dessa linjer och därmed finns ingen 
statistik heller att använda för fördelning.  

 

  

Åtgärd: Punkt 7 omformuleras enligt nedan:

För samtliga linjer, läggs därutöver till en kostnad per dimensionerande fordon. För 
kostnaden per fordon används ett schablonbelopp med utgångspunkt från 
Svealandstrafikens årliga kostnad per fordon av karaktär ”normalbuss” för 
landsbygdstrafik.

Ingen åtgärd
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Övriga justeringar 
Utifrån dialog med Kollektivtrafiknämnden föreslås att punkt 1 och 2 justeras då 
förslaget skrivning delvis ändrar den balans som gäller i Västmanlands län mellan 
Region Västmanland och länets kommuner där kollektivtrafiken är ett gemensamt 
ansvar men att överenskommelse finns att Region Västmanland är ansvarig regional 
kollektivtrafikmyndighet. Som följd av att Trafikförsörjningsprogrammet beslutas 
ensidigt av Region Västmanland kan heller inte kommunerna krävas att stå bakom 
programmets mål och strategier.  

Punkt 1 och 2 justeras därför för att tydliggöra att trafiken är ett gemensamt ansvar 
men som myndighet är det Regionen som har det övergripande ansvar för 
trafiksystemet samt att planering i möjligaste mån ska (tidigare skall) utgå ifrån 
Trafikförsörjningsprogrammet  

 
Därutöver har punkt 19 och 20 i remissversionen slagits samman till en punkt (i ny 
version punkt 19). 

Åtgärd: Punkt 1 och 2 omformuleras och skiftar också ordning.

1. Kollektivtrafiken i Västmanland är, i enlighet Avtal om kollektivtrafik i 
Västmanlands län (RF 2017-09-27), ett gemensamt ansvar mellan Region 
Västmanland och länets kommuner. I egenskap av Regional 
kollektivtrafikmyndighet har Region Västmanland det övergripande ansvaret 
för all kollektivtrafik inom ramen för allmän trafikplikt inom Västmanland

2. Planering av all kollektivtrafik ska i möjligaste mån utgå från de mål och 
strategier som sätts upp i Trafikförsörjningsprogrammet.
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Norra Västmanlands Samordningsförbund ska stödja insatser för människor i utanförskap  
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Besöks- och Postadress 

Norra Västmanlands Samordningsförbund 

von Rosens väg 1 

737 80 Fagersta  

 

Hemsida 

Norra Västmanlands Samordningsförbund (nvsam.se)                    
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Ordförande har ordet    

     
 

Även 2021 präglades av Covid-19 och de restriktioner som  

samhället har levt med. Året har varit händelserikt och  

omväxlande, ibland oroande. Alla har på något sätt berörts  

av pandemin  

 

Parternas Samordningsteam, som stöds av Samordningsförbundet, har fortsatt arbeta 

helhjärtat i sina uppdrag med hög ambitionsnivå, kompetens och entusiasm. Det är de, 

tillsammans med vår förbundschef, som är ryggraden och styrkan i vårt förbund.  

 

Personligen är jag mycket glad att vi genomförde förstudien för Fontänhus och att jag fick 

vara med i uppstarten av brukarrevisionen av Samordningsteam Surahammar. Det var 

lärorikt och mycket inspirerande.  

Även arbetet med systematiskt arbete för tidig upptäckt av våld har visat resultat. Viktigt är 

att vi har ett nätverk som kan ge adekvat stöd där det behövs.  

 

Den starka viljan att nå fler som behöver samordnade insatser är imponerande. Vi ser fram 

emot att se hur det utvecklas och hur beredskapen är nu, när vi troligtvis ser ett slut på 

isoleringen och minskar restriktionerna. Med utbytet av kunskap och expertis inom ramen för 

samverkan via de tre samordningsförbunden – mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland kan vi bygga oss 

starka tillsammans i en förändrad omvärld.  

 

Det länsgemensamma arbetet fortsätter mellan våra tre Samordningsförbund i Västmanland. 

Vi har ett uppdrag från huvudmännen att se om vi kan skapa ett länssamordningsförbund. 

En process är inledd med målet att ge ett underlag inför beslut om ja eller nej till ett enda 

samägt förbund i Västmanland. Beslut kommer under 2022 att fattas av förbundens 

medlemmar. Ett krav och en självklarhet för alla medlemmar är lokal förankring, jämlikt 

inflytande och lokal närvaro. Jag ser fram emot diskussionerna kring hur vi gör detta på bästa 

sätt för länets medborgare. 

  

Fagersta 2022-02-07 

  

Lena Eldståhl 

Ordförande  
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1. Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling 

samt redovisning av det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret 2021.  

Till redovisningen hör 2 bilagor.  

 

Organisation 
Norra Västmanlands Samordningsförbund bildades 2005 och är en fristående juridiskt 

organisation med följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Västmanland, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, 

Skinnskattebergs kommun samt Surahammars kommun.  

 

Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för 

utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och i ett reglemente.  

I styrelsen ingår förtroendevalda ledamöter utsedda av förbundsmedlemmarna, förutom från 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vars ledamöter är tjänstepersoner. Styrelsens möten 

föregås av en ordförandeberedning med ordförande, vice ordförande och förbundschef.  

 

Förbundet har en förbundschef anställd för att leda, samordna och utveckla förbundets 

verksamhet utifrån styrelsens beslut och anvisningar. Förbundschefen ska erbjuda process- och 

utvecklingsstöd för samordning på strukturell nivå samt till de samordnade individinsatser som 

förbundet finansierar. Förbundschefen är adjungerad i styrgrupperna för de insatser som 

förbundsmedlemmarna organiserar och som samordningsförbundet stödjer och finansierar. 

 

Ett Utvecklingsråd, med tjänstepersoner från samtliga av förbundets medlemmar, är kopplat till 

Samordningsförbundet. Utvecklingsrådet utgör ett stöd till förbundschefen vid förankring och 

förberedelser av förslag till samverkansinsatser. Utvecklingsrådets roll är att identifiera behov av 

samverkansinsatser, att förankra samverkansidéer samt att bidra till att skapa goda förutsättningar 

för samverkan. Rådet finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i 

förhållande till styrelsen.  

 

Tjänster för ekonomi, IT, viss administration samt lönehantering köps av Norra Västmanlands 

Ekonomiförvaltning, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Fagersta Kommuns 

kommunkansli samt av Västmanland-Dalarnas lönenämnd.  Förbundet är medlem i Nationella 

Nätverket för Samordningsförbund, NNS.  

 

 

DocuSign Envelope ID: E206D7C1-F422-4E25-9498-1C5E768EE408

191



5 
 

Uppdrag 
Samordningsförbundets ändamål och uppdrag anges i lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser ”Finsam-lagen” (2003:1210) samt i förbundsordningen.  

Såväl förbundets ändamål som uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt 

Finsam-lagen. 

De insatser som Samordningsförbundet finansierar och stödjer syftar till att individer får det 

samordnade stöd och den rehabilitering mot god hälsa och egen försörjning som de behöver. 

Insatserna ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet.  

 

Styrelsen arbetar utifrån uppsatta mål och en årlig verksamhetsplan med budget. 

Förbundet arbetar på flera nivåer. På individnivå verkar förbundet genom att finansiera 

samverkansinsatser som bedrivs av förbundets parter. Förbundet stödjer utveckling av metoder 

och arbetssätt i samverkan, men också andra insatser som syftar till vidareutveckla strukturella 

förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta effektivt inom rehabiliteringsområdet. 

Det kan till exempel handla om myndighetsgemensam kompetensutveckling och forum för 

kunskapsutbyte.   

 

Finansiering 
Norra Västmanlands Samordningsförbund finansieras av Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, av Region Västmanland med en fjärdedel samt av 

medlemskommunerna med resterande fjärdedel. 2021 års medelstilldelning uppgick till 7 046 tkr.  

Utöver årets medelstilldelning har förbundet budgeterat för användning av eget kapital 

motsvarande 353 tkr. 

Förbundets ändamål - Förbundsordningen § 5:  

”… Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna för 

individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att 

utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundet ska också arbeta 

för en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten” 

 

Förbundsordningen § 7:  

”Förbundet har till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 

3. Finansiera sådana insatser som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. 

4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas. 

5. Besluta om förbundets arbetsordning. 

6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 

- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. 

- Varje insats ska vara dokumenterad så att den är möjlig att följa upp och värderas i förhållande till 

uppställda mål för insatsen. 

- Insatserna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt att återanvända vunna kunskaper 

och erfarenheter i parternas ordinarie verksamhet. 

- Alla insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas i uppföljningssystemet SUS.” 
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Verksamhetsidé och vision  
Norra Västmanlands Samordningsförbund ska stödja insatser för människor (16-64 år) i 

utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed bidra till ett socialt hållbart och jämställt 

samhälle. Samordningsförbundet utgör en möjlighet och en plattform för att utveckla samverkan 

mellan statens, hälso- och sjukvårdens och kommunernas rehabiliteringarbete.  

 

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens  

intäkter (tkr) 

7 055 7 046 7 144 7 862 8 100 

Verksamhetens 

kostnader* (tkr) 

- 7 078 -6 798 -8 270 -8 710 -8 664 

Årets resultat (tkr) -35  248 -1 143 -886 -591 

Soliditet 40,8 % 42,5 % 40,2 % 48,1 % 53,9 % 

Antal anställda 1 1 1 1 2 

*Exkl finansiella kostnader 

 

Verksamheten har finansierats med medlemsbidrag på totalt 7 046 tkr. Kostnader för 

verksamheten uppgick till 7 078 tkr (exkl finansiella kostnader), vilket var 321 tkr lägre än 

budgeterat. Orsaken var främst uteblivna kostnader till följd av Covid19-pandemin. Vid 2021 års 

utgång hade förbundet ett eget kapital om 1 312 tkr (inkl årets resultat) vilket motsvarar 19 % av 

årets tilldelade medel.  

Förbundet har tidigare haft ett större eget kapital, bland annat till följd av att samverkans-

insatserna inte har använt alla tilldelade medel. Förbundet har därför under flera år planerat och 

succesivt tagit av det egna kapitalet för finansiering av samverkansinsatser, dvs utöver årets 

medelstilldelning från huvudmännen. Samtidigt har den årliga medelstilldelningen från 

huvudmännen minskat succesivt.  

 

De sammantagna resultaten för året visar att förbundet har arbetat enligt sina styrdokument och 

sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad 

arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning. 

Samordningsförbundets styrelse har prioriterat att stödja individinriktade insatser i form av fyra 

Samordningsteam.  
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Under 2021 har ca 790 personer tagit del av Samordningsförbundets insatser, varav 130 individer 

har fått ett samordnat myndighetsstöd via de fyra Samordningsteamen och ca 660 personal och 

förtroendevalda hos medlemmar och samverkanspartners som deltagit i något av förbundets 

arrangemang eller utbildningar.  

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Pandemin har inneburit att förbundet och insatserna till vissa delar inte har förbrukat lika mycket 

medel som budgeterats, vilket framgår närmare under rubrik 1.3.   

 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Den fortsatta Covid19-pandemin har påverkat hela samhället, globalt och lokalt, och därmed också 

Samordningsförbundets verksamhet. Många planerade aktiviteter – såväl individinsatser som 

strukturpåverkande insatser – har fått styras om. Individinsatserna har fått hitta nya vägar att 

möta individer, framför allt via digitala kanaler.  

De flesta planerade utbildningar och konferenser har skett digitalt istället för via fysiska möten. 

Det har fungerat över förväntan och har medfört att fler har kunnat delta, även från andra delar av 

länet. Men det har också medfört att planerade kostnader (t ex aktiviteter i individinsatser, 

lokalhyra och förtäring för konferenser och utbildningar) har uteblivit.  

 

Arbetslösheten har fortsätt att minska, och allra snabbast bland unga. Pandemin har dock lett till 

högre långtidsarbetslöshet. Den totala arbetslösheten i förbundets medlemskommuner har, enligt 

Arbetsförmedlingens statistik, minskat med 16,9% mellan december 2020 och december 2021. 

Antalet som varit arbetslösa mer än 24 månader har dock ökat med 3 % under samma period. De 

ungdomar som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden är huvudsakligen de som saknar 

utbildning. Gymnasieutbildning är, enligt Arbetsförmedlingen, en vattendelare på svensk 

arbetsmarknad.  

 

Den stora omställningen av Arbetsförmedlingens uppdrag, verksamhet och resurser har även i år 

till stor del präglat förutsättningarna för samverkan och nya samarbetsformer håller på att 

klargöras.   
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1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
 

Förbundsstyrelsen arbetar utifrån verksamhetsplan och budget, och med ett årshjul med 

fokusområden för respektive kvartal. Styrelsen har 4-6 planerade möten per år 

Däremellan håller ordförande och vice ordförande regelbunden kontakt med förbundets 

kansli samt bereder ärenden till styrelsen.  
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Styrelsen fattar beslut om övergripande mål, inriktning och prioriterade målgrupper för de 

individinsatser som förbundet finansierar. Insatsernas styrgrupper, som består av 

chefstjänstepersoner från de samverkande parterna, tar därefter fram och följer löpande upp 

insatsens lokala mål. Förbundschefen är adjungerad i dessa styrgrupper.  

 

Styrelsen följer löpande upp verksamheten samt ekonomiskt utfall jämfört med avsatta 

budgetmedel.  

 

I början på året beslutar styrelsen om vilket eller vilka områden som ska vara föremål för årets 

internkontroll. I början av 2021 har styrelsen granskat rutiner och dokumentation gällande 

rekvirering och utbetalning av insatsmedel till Samordningsteamen.  

 

Frågan om ett utvecklat länssamarbete har, enligt uppdrag från förbundens medlemmar, 

vidareutvecklats under året. Presidierna i de tre Samordningsförbunden i länet har förberett en 

process för att parterna gemensamt ska kunna arbeta fram förutsättningar och förslag på 

eventuellt samgående i ett länssamordningsförbund.  
 

Samordningsförbundens insatser, budget och utfall registreras i SUS (Sektorsövergripande system 

för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Systemet 

förvaltas av Försäkringskassan.  

 

Styrelsen anser att förbundet har arbetat i riktning mot visionen samt att förbundet har uppfyllt 

sina mål för 2021 genom de insatser som styrelsen beslutat om och som förbundet har genomfört.  

 

 

Styrdokument 

 Finsamlagen (2003:1210) 

 Förbundsordning (2015)  

 Styrelsens reglemente 

 Delegationsordning 

 Styrelsens årshjul 

 Verksamhetsplan och budget 

 Förbundschefen uppdrag och ansvar 

 Nomineringsförfarande inför val och ordförande och vice ordförande 

 Registerförteckning över personuppgiftsbehandling 

 Kommunikationsplan 

 Kriterier för ansökan om medel till insatser 

 Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser ingår 

 Policyer 
o Policy för internkontroll 

o Policy för likviditetsförvaltning 

o Policy för utvärdering 

o Bilpolicy 

o Alkoholpolicy vid representation 

o Strukturerat arbete för tidig upptäckt av våld i alla individinsatser som förbundet finansierar 
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1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk 

ställning 
Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning och verka för en effektiv 

användning av gemensamma resurser samt främja en positiv utveckling av verksamheten. 

Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.  

 

Sammanfattningsvis bedömer Norra Västmanlands Samordningsförbund att de insatser som 

genomförts under 2021 i stort har följt verksamhetsplanen, men att mindre medel än det som 

budgeterats har förbrukats, till största del på grund av pandemin. Beslut om medelsplacering sker 

enligt gällande delegationsordning. 
 

Det egna kapitalet uppgick till 1 312 tkr per 2021-12-31, vilket var 19 % av årets medelstilldelning. 

Målet är att inte ha ett eget kapital som överstiger 20 % av förbundets budgeterade medlemsbidrag 

och att det egna kapitalet inte ska underskrida 500 tkr.  

 

Styrelsen har valt att till allra största del prioritera finansiering och stöd till individinsatser, men 

att det även ska finnas utrymme för strukturpåverkande insatser. Årets kostnader har fördelats 

enligt följande:  

Individinsatser  72 %    

Strukturpåverkande insatser 6 %   

Processtöd samverkansinsatser 6 % 

Administration (styrelse & kansli) 17 %  

 

Då årets tilldelade medel har använts och att det egna kapitalet understiger 

rekommenderat tak samt att endast 17 % av verksamhetenskostnad avser administration 

så anser styrelsen att förbundet har god ekonomisk hushållning.  

Trots att mindre medel än budgeterat har förbrukats anser styrelsen att förbundet genom 

beslutade insatser nått målet/visionen att stödja människor i utanförskap till bättre hälsa 

och förvärvsarbete och därmed bidragit till ett mer socialt hållbart och jämställt samhälle.  

Uppföljning av verksamheten 
 
Styrelsen har i verksamhetsplan 2021 formulerat fyra mål- och verksamhetsområden: 

- Målområde 1: Identifiera – att kartlägga behov av samverkan.  

- Målområde 2: Förebygga - att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap  

- Målområde 3: Stimulera – att utveckla struktur för samordning och gemensam 

kompetensutveckling  

- Målområde 4: Finansiera - att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och 

metoder i samverkan.  

 

Uppföljning av mål- och verksamhetsområden redovisas nedan.  
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Målgrupp individinsatser 
Den grupp som samverkansinsatserna ska stödja är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med 

behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att dessa personer ska återfå eller förbättra sina 

möjligheter till egen försörjning.  

 

Personer som kan ha ett särskilt behov av samordnat stöd är: 

- Personer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid 

-Ungdomar/unga vuxna som har, eller riskerar att få, aktivitetsersättning eller som har en diffus 

psykosocial problematik 

-Utlandsfödda personer med ohälsoproblematik  

-Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

Myndigheterna som anvisar deltagare insatserna beskriver ofta målgruppen som personer som har 

avstannat i sin utveckling mot arbete och att de stödinsatser som tidigare har erbjudits inte har 

räckt till. Personerna själva beskriver ofta att man provat allt för att komma vidare mot arbete, men 

inget har fungerat på sikt.  

 

Redovisning av målgruppen i de fyra individinsatser (Samordningsteam) som förbundet har 

finansierat framgår av diagrammen nedan. Samordningsteamen har under året arbetat med totalt 

130 deltagare, varav 65 är nya för året.  

Statistiken är hämtad från SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) som förvaltas av Försäkringskassan.  

 

Könsfördelning: 

 

   

 
 

 

  

Könsfördelning: Totalt sett har fler kvinnor än män anvisats till Samordningsteamen. Fördelningen mellan 

könen har dock till viss del jämnats ut under de senaste två åren. Det är också relativt stora skillnader i 

könsfördelningen mellan de olika Samordningsteamen.  
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Tid i offentlig försörjning före insats: 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
Försörjningskälla före insats:   

 

 

 

 

Försörjningskälla: En mindre andel av deltagarna 2021 har haft ersättning från a-kassa/aktivitetsstöd från 

Af än tidigare år pga att Af har anvisat färre deltagare. Det är också en större andel deltagare än tidigare år, 

som inte har haft någon offentlig försörjning alls. Det beror sannolikt på att det är fler ungdomar som 

anvisats till insatserna och som försörjts av föräldrar. Den vanligaste försörjningskällan är fortfarande 

försörjningsstöd från kommunerna även om andelen minskat något jämfört med året innan. Kommentarer 

från kommunerna tyder på att det bland annat beror på att Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, 

resurser och möjligheter till lokalt stöd har påverkat invånarnas behov av ekonomiskt bistånd från 

kommunerna. Männen har i större utsträckning än kvinnorna haft försörjningsstöd medan kvinnorna i 

större utsträckning har varit sjukskrivna före insatsen.  

 

Tid i offentlig försörjning: Den genomsnittliga tiden i offentlig försörjning före insatsen är 4,5 år (kvinnor 

4,9 år och män 4,0 år). De män som deltagit i Samordningsteamens verksamhet har alltså i genomsnitt 

kortare tid i offentlig försörjning än kvinnorna. Cirka hälften av alla deltagare har haft offentlig försörjning i 

mer än 3 år och en tydligt större andel av kvinnorna än männen har haft mer än 7 år av offentlig 

försörjning. Insatserna har arbetat med rätt målgrupp utifrån ambitionen i förbundets verksamhetsplan.  

En analys kan dock behövas av varför en större andel av kvinnorna än männen har haft offentlig försörjning 

under mycket lång tid innan de anvisas till samordnade insatser.  
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Individinriktade insatser  
 

Förbundet har under året finansierat fyra individinsatser, så kallade Samordningsteam, på fyra 

orter i norra länet. De drivs gemensamt av förbundets parter och med hel- eller delfinansiering av 

samordningsförbundet. Deltagare till insatserna remitteras från förbundets parter. Varje insats 

styrs av en styrgrupp med chefstjänstepersoner utsedda av förbundets parter. Syftet med 

Samordningsteamen är att erbjuda ett samlat, lösningsinriktat och individanpassat 

rehabiliteringsstöd så att deltagaren ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning - 

för att på så sätt bidra till ett hållbart samhälle. Insatsernas värdegrund baseras på övertygelsen att 

alla individer har inneboende resurser och styrkor som kan tas tillvara.  

 
Verksamheten anpassas efter varje deltagares behov och insatspersonalen är ständigt beredd att 

förändra och utveckla metoder, arbetssätt och aktiviteter. Samverkan mellan myndigheterna ska 

bedrivas med respekt för varandras kunskap, roller och arbetssätt. Deltagares erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter ska systematiskt tas tillvara för att vidareutveckla insatsens design.  

Insatsen avslutas då deltagaren inte längre behöver myndigheternas samlade stöd, utan kan få det 

i parternas ordinarie verksamheter. En del av deltagarna gör dock sådana stegförflyttningar att de 

kan börja arbeta eller studera direkt efter insatsen. 

 

Strukturpåverkande insatser 
 

Målområde 1: Identifiera – att kartlägga behov av samverkan.  

Förbundets Utvecklingsråd (parternas chefsgrupp) har på Samordningsförbundets initiativ träffats 

regelbundet för att gemensamt identifiera behovsgrupper, utvecklingsområden samt behov av 

samverkansinsatser. Personal och styrgrupper i de Samordningsteam som förbundet finansierar, 

medverkar också till att identifiera områden där samverkan kan och behöver utvecklas.  

Förbundschefen har medverkat i de lokala ledningsgrupperna för samverkan psykisk hälsa 

(Region Västmanland och kommunerna) i Sala, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Under året 

har förbundschefen medverkat i samtal mellan kommunerna i Fagersta, Norberg och 

Skinnskatteberg och Arbetsförmedlingen för att hitta vägar att stödja individer i samband med 

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag.  

 

Målområde 2: Förebygga - att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap  

Elever i högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen som, av olika skäl, har svårt att klara skolan 

utgör en riskgrupp för framtida utanförskap. Personal på gymnasieutbildningar och 

Vuxenutbildningar har erbjudits att delta i myndighetsgemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser, framför allt avseende lösningsfokuserat arbetssätt. 

Samordningsteamen bidrar till att bryta långvarigt utanförskap och medverkar till att sprida 

erfarenheter som kan ligga till grund för tidigare och förebyggande insatser.  
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Samordningsförbundet deltar i ett nationellt regeringsuppdrag i projektet ”Stoppa våldet” vars 

syfte är att tidigare upptäcka våld i nära relation. Förbundet har, tillsammans med sina parter, 

arbetat för att sprida kunskap om hur våld i nära relationer tidigare kan upptäckas, vilka effekter 

våld kan ha på människors hälsa samt vilket stöd som finns för dem som drabbats.  

 

Alla fyra samordningsteamen har nu kommit igång med arbetet att systematiskt och 

återkommande, ställa frågor om våld till samtliga deltagare. I en nationell sammanställning av 

besvarade frågeformulär för deltagare i samordnade Finsam-insatser uppgav 8 av 10 kvinnor och 6 

av 10 män att de sett och hört psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld mellan närstående under sin 

uppväxt. Av dessa uppgav 9 av 10 att de senare i livet har utsatts för samma våld och/eller utövat 

våld själva. Det finns ett starkt samband mellan tidigare erfarenheter av våld och en senare 

psykiskt och fysisk ohälsa. Det är därmed tydligt att arbetssätt, typ Stoppa våldet, är en mycket 

angelägen fråga att gemensamt vidareutveckla. Förbundet har antagit en policy att alla 

individinsatser som förbundet stödjer ska ha ett systematiskt arbete för tidig upptäckt av våld.  

 
GrönKvist är ett coachande grupprogram som syftar till att personer ska få bättre kontroll på sin 

privatekonomi och minska sin ekonomiska stress. Programmet är från början utvecklat av Region 

Västmanland men har överlåtits till de tre Samordningsförbunden i länet. Under 2020 

digitaliserades materialet, och under 2021 har de tre samordningsförbunden i länet arrangerat 

certifieringsutbildningar i det nya materialet för tidigare handledare samt utbildning av nya 

handledare.  

 

 
 

Under året har de tre Samordningsförbunden i länet gemensamt finansierat en förstudie om 

förutsättningar för Fontänhus i Västmanland. Fontänhusens modell stödjer människor som lever 

med olika grader av psykisk ohälsa på vägen till återhämtning genom att ta tillvara och utveckla 

människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar 

frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta 

med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.  

Utvärderingar av Fontänhusmodellen, nationellt och internationellt, visar att det dessutom är en 

mycket samhällsekonomiskt lönsam verksamhet.  
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Målområde 3: Stimulera – att utveckla struktur för samordning och gemensam 

kompetensutveckling  

En viktig förutsättning för att myndigheter ska kunna ge ett gemensamt och samlat stöd som är till 

nytta för klienter, är att de har god kännedom om och är öppna för att lyssna på vad klienterna 

själva anser sig behöva. Samordningsteamen arbetar aktivt med att involvera deltagarna i 

planeringen av verksamheten och det individuella stöd som ges.  

Feedbacksystem används i form av ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale), 

och de tre samordningsförbunden i länet har gemensamt arrangerat myndighetsgemensam 

kompetensutveckling inom området. Vårt förbund har också finansierat IT-stödet FIT Outcomes 

för de Samordningsteam som så önskar. Brukarorganisationer har bjudits in att delta i konferenser 

och seminarier för att bidra med sina perspektiv och erfarenheter. 

 

En annan viktig förutsättning för att utveckla strukturer för samverkan är att  

myndigheterna har kunskap, tillit och respekt för varandras uppdrag, förutsättningar och 

regelverk samt respekt för varandras kompetens. Förbundet har därför arrangerat olika 

mötesplatser där chefer och personal hos förbundsmedlemmarna har getts möjlighet att träffas och 

lära mer om andra verksamheter och knyta kontakter för ökad samverkan. Det har främst skett via 

kortare digitala möten, s k ”Dejt med en verkSAMhet”, där chefer, personal, förtroendevalda och 

brukarorganisationer från hela länet har bjudits in, oavsett vilket av Samordningsförbunden i länet 

som arrangerat dejten.  

 

I Västmanland finns en lång tradition av att sprida och främja lösningsfokuserat arbetssätt 

eftersom det har visat sig vara hjälpsamt i såväl klientarbete som i samverkan inom och mellan 

verksamheter och myndigheter. Förbundet har på egen hand och i samarbete med övriga 

Samordningsförbund i länet arrangerat flera myndighetsgemensamma utbildningar och 

nätverksträffar samt en stor och välbesökt konferens med syfte att utveckla och sprida det 

lösningsfokuserade arbetssättet. Förbundet har också via Tillsammansveckan finansierat 

föreläsningar om psykisk hälsa/ohälsa och bemötande. 

 

Insatskatalogen är ett öppet och digitalt sökverktyg som syftar till att effektivisera sökandet efter 

rätt insatser till rätt person. Samordningsförbunden i länet har gemensamt finansierat katalogen 

(redaktionsavgift samt administrativt stöd för uppdatering av uppgifter i katalogen). Under 

sommaren gjordes en länsgemensam utvärdering av användningen av Insatskatalogen. 

Utvärderingen visade att katalogen behöver göras mer välkänd bland chefer och handläggare hos 

förbundens medlemmar för att förbundet ska fortsätta finansieringen på sikt. Därför genomfördes 

under hösten en informationsinsats, och ytterligare informationstillfällen planeras under våren 

2022.  

 

 
Insatskatalogen.se 
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Förbundschefen har medverkat i ett nätverk med andra Samordningsförbund i Mellansverige. 

Syftet har varit att söka fler och bättre samarbeten över förbunds- och regiongränserna. Frågor som 

hittills har diskuterats är ökat kunskapsutbyte mellan förbunden och dess parter, gemensam 

omvärldsspaning, idéer om ett innovation- och kunskapscenter för samverkan, men också hur 

förbunden gemensamt kan utveckla Finsam-miljön regionalt och nationellt, bland annat med stöd 

från ESF.  

 

Förbundet har via möten och sociala media spridit information till medlemmarna om planerade 

aktiviteter och insatser, samt hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och 

lärande.  

En ny mobil- och tillgänglighetsanpassad gemensam portal för Samordningsförbunden i 

Västmanland har byggts och sjösattes i slutet på året.  

 

 

    
Målområde 4: Finansiera - att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i 

samverkan.  

Insatser som finansieras med samverkansmedel från Samordningsförbundet har som ett av flera 

syften att vara ”experimentverkstad” och prova och utveckla nya arbetsmodeller inom 

samverkansområdet. Förbundet har fortsatt att prioritera stöd till de fyra Samordningsteamen. De 

söker och testar nya arbetsmetoder och samverkansformer samt medverkar till att framgångsrika 

arbetsmetoder och samverkansformer ska användas i ordinarie myndighetssamverkan.  

Under året har de tre samordningsförbunden i länet gemensamt finansierat en förstudie om 

förutsättningar för Fontänhus i Västmanland, se ovan.  

  

Samordningvastmanland.se 

 

Samordningsnytt 
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Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
De fyra samordningsteamen har under året arbetat med 130 deltagare. 65 personer har påbörjat 

insatsen och 59 personer har avslutat. Här redovisas avslutsanledning och försörjningsförändring 

med statistik från SUS (samtliga deltagare, samt uppdelat per kön), samt därefter delar av 

resultaten från mätning med Indikatorer för Finsam.  

 

Avslutsanledningar:  

 

 
 

    

Avslutsanledning: Två tredjedelar av alla deltagare som avslutat insatsen under året har gjort sådana stegförflyttningar 

att de antingen kan arbeta, studera eller att de kan ta del av myndigheternas ordinarie arbetslivsinriktade insatser och  

inte längre har behov av samordnat rehabiliteringsstöd.  

Vid könsjämförelse är det en större andel av männen (35 %) som går till arbete och studier än bland kvinnorna (21 %).  

Det är också det är en tydligt större andel av kvinnorna (33%) som fortsätter i annan aktiv rehabilitering jämfört med 

männen (17%). *Totalsumma är mer än 100%, då deltagare kan ha flera avslutsanledningar, t ex både arbete och studier.  

 

De deltagare som avslutat insatsen med ”positivt utfall” (dvs arbete, studier, aktivt arbetssökande eller i fortsatt aktiv 

rehabilitering utan behov av samordnat stöd) har i genomsnitt haft offentlig försörjning i 4,6 år (2020: 4,0 år och  

2019: 4,3 år). De har varit i insatsen i genomsnitt 13,9 månader (2020: 12,0 månader och 2019: 11,8 månader).  

Det betyder att dessa deltagare har varit i utanförskap något längre tid än motsvarande grupp tidigare år, och att det 

i genomsnitt har tagit lite längre tid att nå positivt utfall jämfört med tidigare år. En möjlig förklaring kan vara att  

insatserna har behövt anpassa verksamheten till restriktionerna under Covid19-pandemin.  
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Försörjningsförändring före och efter insats: 

 

 
 

   
 

   

  

Försörjningsförändring: Efter insatsen är det fler personer som inte har någon offentlig försörjning, då de börjat 

arbeta eller studera. Behovet av försörjningsstöd har minskat tydligt och framför allt hos deltagande män. Färre 

andel av kvinnorna behöver aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Fler män uppbär a-kassa eller aktivitetsstöd 

från Af när de lämnat insatsen vilket tyder på att de är redo för arbetsmarknaden.   
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Indikatorer Finsam - deltagares skattning:  

 
Samordningsförbundet använder det nationella verktyget Indikatorer för finansiell samordning 

för att följa upp och bedöma hur samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser fungerar.  

Följande grafer är en sammanställning över några av de enkätsvar som alla deltagare i de fyra 

Samordningsteamen har erbjudits att bidra med i anslutning till att de avslutat sitt deltagande.  
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Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser 
 
 Förbundet har finansierat och genomfört en rad insatser med syfte att strukturellt utveckla 

samverkan och samordning mellan förbundets medlemmar. Dessa har varit gemensamma 

utbildningar, föreläsningar, konferenser och andra mötesplatser om frågor såsom våld i nära 

relation, psykisk hälsa och lösningsfokuserat arbetssätt. Men det har också varit processtöd i 

möten för att bygga nätverk och hitta konkreta samarbetsformer mellan verksamheten. Totalt har 

ca 660 personer deltagit i dessa möten. Dessutom har förbundet finansierat Insatskatalogen och 

förstudie Fontänhus i Västmanland.  

En detaljerad redovisning av de strukturpåverkande insatserna, dess omfattning och effekt 

redovisas i bilaga 1 till denna årsredovisning.   

 

Norra Västmanlands Samordningsförbund samlar in data inom ramen för det nationella verktyget 

Indikatorer för finansiell samordning. Via indikatorerna försöker vi få svar på frågan Hur vet vi att 

det blir bättre? Vi följer utveckling både inom och runt de individinriktade samverkansinsatser som 

förbundet finansierar samt delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan 

myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det enhetliga, 

kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått. För dessa 14 indikatorer är enkäter ställda till fem 

respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas 

chefsgrupper och förbundsstyrelsens ledamöter.  

 

Sammanfattande bedömning – resultat av individinsatser  

 

Uppföljningen visar att Samordningsteamen arbetar med rätt målgrupp utifrån 

prioriteringarna i förbundets verksamhetsplan. Den visar också att de individanpassade 

aktiviteter och den värdegrund som präglar verksamheten gör stor skillnad för den enskilde 

med tydliga stegförflyttningar i önskad riktning. Detta trots pandemin med de restriktioner 

och anpassningar av verksamheten som det inneburit.  

Samordningsteamens arbete gör också skillnad för remitterande verksamheter, bland annat i 

form av deltagares minskade behov av offentlig försörjning.  

 

Mål för individinsatser uppnått 

 

 

Indikatorer Finsam - deltagares skattning: Deltagarnas svar på Indikatorenkäterna tyder på att det 

finns ett stort mått av brukarinflytande i verksamheterna, att många deltagare upplever att stödet får ta 

den tid som de behöver för att komma framåt samt att stödet som getts har varit till stor nytta och 

hjälpt deltagarna att hantera sin situation. Det är också en tydlig andel deltagare som uppger att de 

känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera.  
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Under 2021 har totalt 104 enkäter samlats in. Indikatormätningen 2021 jämfört med 2020 visar en 

förbättring av fem av indikatorerna, fem är oförändrade och två har sjunkit. För två av 

indikatorerna saknas jämförelse från året innan. En mer detaljerad redovisning av resultaten av 

indikatormätningen finns i bilaga 2 till denna årsredovisning.  

 

Balanskravsresultat  
 
 

   
Periodens resultat, tkr -35,2 

Reducering av samtliga realisationsvinster 0,0 

Vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 

Vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 3,8 

Återföring orealiserade vinster/förluster i 

värdepapper 0,0 

Periodens resultat efter balanskravsjust. -31,5 

Reservering till resultatutjämningsreserv  0,0 

Disponering från resultatutjämningsreserv  0 

Balanskravsresultat -31,5 

Att återställa från tidigare år - 

Synnerliga skäl* -31,5 

Att återställa kommande år - 

   
*Styrelsen gör bedömningen att årets negativa resultat inte behöver återställas med 
hänvisning till god ekonomisk hushållning och kommunallagens regler för synnerliga skäl 
(prop 1996/97:52 s 38 och 94). Detta då förbundet över tid har byggt upp ett eget kapital och 
avsikten är att förbruka tidigare års överskott.  

 

1.6 Väsentliga personalförhållanden 
 
Samordningsförbundet har under året haft en förbundschef anställd på heltid.  

 

Sammanfattande bedömning – resultat av strukturpåverkande insatser  

 

Förbundet har genomfört i stort sett samtliga planerade aktiviteter, trots pandemin. 

Förbundsstyrelsen har prioriterat finansieringen av individinsatser men har också kunnat 

genomföra många strukturpåverkande insatser, trots att en relativt liten andel av förbundets 

budget har avsatts för det ändamålet.  

 

Mål för strukturpåverkande insatser uppnått. 
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1.7 Förväntad utveckling 
 
Arbetskrafts- och kompetensbristen blir allt mer påtaglig för många arbetsgivare.  

Den totala arbetslösheten i landet sjunker i. Samtidigt har andelen långtidsarbetslösa ökat och 

riskerar att bita sig fast på en hög nivå. Många av de som är långtidsarbetslösa behöver 

utbilda/kompetensutveckla sig för att kunna matcha de arbeten som finns tillgängliga.  

Att samarbete och samverkan fungerar mellan myndighetsaktörer och arbetsgivare har också en 

central roll för arbetsmarknadsinkludering. Stödjande insatser till arbetsgivare kan behöva 

utvecklas för att fler arbetsgivare ska vilja och våga vara med och bidra till arbetsmarknads-

inkludering för t ex personer med funktionshinder, utomeuropeiskt födda och lågutbildade 

personer.  

 

Arbetsförmedlingens reformering och förändrade uppdrag kommer innebära ett fortsatt 

utvecklingsarbete av nya samarbetsformer mellan Arbetsförmedlingen, deras externa aktörer och 

förbundets övriga parter.  

 

Den psykiska ohälsan förväntas fortsätta öka bl a till följd av Covid19-pandemin. Insatser behöver 

utvecklas för att såväl förebygga psykisk ohälsa som att stödja och behandla de som drabbas. Här 

skulle Fontänhusmodellen kunna vara en konkret och effektiv pusselbit.  

 

Förbundets medel och insatser behövs och kan göra stor skillnad även framöver. 

Medelstilldelningen från huvudmännen är naturligtvis avgörande för vilka insatser som förbundet 

har möjlighet att stödja och finansiera framöver. Styrelsen har tidigare aviserat att, i det fall 

medelstilldelningen från huvudmännen förblir oförändrad kommande år, kommer det finnas 

mindre medel att fördela till samverkansinsatser eftersom det egna kapitalet inte ska understiga ca 

500 tkr. 2021 års resultat, där hela kostnadsbudgeten inte har använts, kommer bidra till att mildra 

effekterna avseende minskning av medel till samverkansinsatser, åtminstone på något års sikt. 

 

Under kommande år kommer det att vara stor aktivitet kring en länsprocess där våra huvudmän 

förväntas ta beslut om ja eller nej till ett länssamordningsförbund. Oavsett utfallet av den 

processen har de tre förbunden ett tydligt mandat att stärka och komplettera varandra. Det tror vi 

kommer att vara till fördel för både medborgare och förbundsmedlemmar i länet. 
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2. Resultaträkning 
 
Belopp i kr Not   

  2021 2020 

    

    

Verksamhetens intäkter 2 7 054 856 7 045 996 

Verksamhetens kostnader 3 -7 077 796 -6 797 367 

Avskrivningar  0 0 

Verksamhetens resultat  -22 940 248 629 

Finansiella intäkter  0 8 142 

Finansiella kostnader  -12 288 -8 372 

Resultat efter finansiella poster  -35 228 248 399 

Extraordinära poster   0 0 

Årets resultat  -35 228 248 399 

3. Balansräkning 
 

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31 

    

Tillgångar    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 4 83 553 122 711 

Kortfristiga placeringar  899 846 903 597 

Kassa och bank  2 234 714 2 144 197 

Summa omsättningstillgångar  3 218 113 3 170 505 

Summa tillgångar  3 218 113 3 170 505 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital    

Årets resultat  -35 228 248 399 

Övrigt eget kapital  1 347 512 1 099 113 

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner  176 450 156 568 

Skulder    

Kortfristiga skulder 5 1 729 379 1 666 425 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  3 218 113 3 170 505 

    

Ansvarsförbindelser  Inga Inga  
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4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31 

    

    

Årets resultat  -35 228 248 399 

Just för övr ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat 19 882 3 728 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -15 346 252 127 

    

-/+ Ökning/minskning kortfristiga fordringar  39 158 -41 467 

+/- Ökning/minskning kortfristiga skulder  62 954 186 877 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  86 766 397 537 

    

Årets kassaflöde  86 766 397 537 

    

Likvida medel vid årets början  3 047 794 2 650 257 

Likvida medel vid årets slut  3 134 560 3 047 794 
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5. Driftsredovisning  
 
 
     Utfall     Budget   Avvikelse     Utfall    

    2021   2021 2021   2020   

Belopp tkr  Intäkt   Kostnad   Netto  Netto 

Utfall -     

Budget netto  Intäkt  Kostnad Netto 

INTÄKTER                 

Medel från huvudmännen 7 046   7 046 7 046 0 7 046   7 046 

Summa intäkter 7 046   7 046 7 046 0 7 046   7 046 

         

ADMINISTRATIVA 

KOSTNADER                 

Styrelse   -426 -426 -424 -3   -407 -407 

Kansli + Bilkonto (1003) 9 -750 -741 -786 45   -1 138 -1 138 

Avgår processtöd 

samverkansinsatser       279 279 

Summa administrativa 

kostnader 9 -1 176 -1 167 -1 209 42   -1 265 -1 265 

                  

DIREKTA 

INSATSKOSTNADER                 

Individinsatser                 

Samordningsteam 

Surahammar   -963 -963 -958 -5  -964 -964 

Samordningsteam 

Hallstahammar   -1 044 -1 044 -1 060 16  -1 060 -1 060 

Samordningsteamet FNS   -1 402 -1 402 -1 457 55  -1 442 -1 442 

Samordningsteam Sala   -1 536 -1 536 -1 590 54  -1 489 -1 489 

Kurator Samordningsteam   -130 -130 -235 105    

Summa kostnader 

individinsatser   -5 075 -5 075 -5 300 225   -4 954 -4 954 
         

Strukturpåverkande 

insatser                 

Samverkansmedel 

ofördelat   -102 -102 -90 -12    

Extern medbedömning   -35 -35  -35    

Övriga 

utvärderingsinsatser   -13 -13 -100 87  -20 -20 

Utvecklingsdagar 

samordningsteam   -5 -5  -5   0 

Länsgem 

utbildningsinsatser   -153 -153 -125 -28  -95 -95 

Lösningsfokuserat 

arbetssätt -grundutb        -36 -36 

Lösningsfokus och 

Samverkan –Webportal     -2 2  -1 -1 

Andra utbildningsinsatser   -15 -15 -80 65  -68 -68 

Insatskatalogen   -72 -72 -75 3  -79 -79 

Summa kostnader 

strukturpåverkande 

insatser   -395 -395 -472 77   -299 -299 

DocuSign Envelope ID: E206D7C1-F422-4E25-9498-1C5E768EE408

212



26 
 
     Utfall     Budget   Avvikelse     Utfall    

    2021   2021 2021   2020   

Belopp tkr  Intäkt   Kostnad   Netto  Netto 

Utfall -    

Budget netto  Intäkt  Kostnad Netto 

Processtöd 

samverkansinsatser                 

Processtöd 

samverkansinsatser   -432 -432 -418 -15    

Processtöd / samverkan     0       -279  -279 

Summa processtöd 

samverkansinsatser   -432 -432 -418 -15   -279 -279 

Summa direkta 

insatskostnader   -5 902 -5 902 -6 190 288 0 -5 532 -5 532 

SUMMA 7 055 -7 078 -23 -353 330 7 046 -6 797 249 

Finansiella intäkter och 

kostnader   -12 -12   -12 8 -8 0 

SUMMA 7 055 -7 090 -35 -353 318 7 054 -6 806 

 

248 

 

 
Resultatet är -35 tkr högre än budgeterat främst på grund av att insatskostnader har blivit lägre till 

följd av Covid19-pandemin. Från och med förra året redovisas fördelning av kansliets kostnader 

mellan administration och processtöd för samverkan (direkt insatskostnad). Detta för att mer 

korrekt spegla hur förbundets personella resurser används. Hälften av förbundschefens arbetstid, 

och därmed hälften av personalkostnaden, utgör administration och hälften processtöd.  
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6. Noter 
 
Belopp i kr 

 

Not 1. Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring  

och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.   
Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.   

   

 2021 2020 

Not 2. Verksamhetens intäkter    

Driftbidrag från staten. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 3 523 000 3 523 000 

Driftbidrag Fagersta kommun 321 290 324 244 

Driftbidrag Norbergs kommun 138 557 138 480 

Driftbidrag Skinnskattebergs kommun 105 861 105 876 

Driftbidrag Sala kommun 553 623 554 240 

Driftbidrag Hallstahammars kommun 397 459 394 856 

Driftbidrag Surahammars kommun 244 709 243 800 

Driftbidrag från Region Västmanland 1 761 500 1 761 500 

Övriga intäkter 8 857 0 

Summa 7 054 856 7 045 996 

   

Not 3. Verksamhetens kostnader   

Individinsatser -5 074 808 -4 954 085 

Strukturpåverkande insatser -395 004 -298 761 

Processtöd samverkansinsatser -432 113 -279 089 

Summa direkta insatskostnader -5 901 925 -5 531 935 

Administrativa kostnader -1 175 871 -1 265 432 

Summa verksamhetens kostnader -7 077 796 -6 797 367 

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Not 4. Fordringar   

Skattekontot 18 302 34 533 

Debiterad preliminärskatt 16 152 8 076 

Moms  10 090 11 826 

Förutbetalda kostnader 39 009 68 276 

Summa kortfristiga fordringar 83 553 122 711 

   

 2021-12-31 2020-12-31 

Not 5. Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 77 052 40 716 

Personalens källskatt  24 431 26 517 

Övriga korta skulder 0 150 

Semesterlöneskuld 40 143 68 453 

Lagstadgad arbetsgivaravgift 23 227 26 558 

Upplupen särskild löneskatt individuell del 24 306 17 225 

Upplupen pensionskostnad individuell del (KAP-KL) 26 000 38 000 

Övriga upplupna kostnader 1 514 220 1 448 806 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 729 379 1 666 425 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt  

kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

 

Undertecknat den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter. 

 

 

 

 

…………………………………  …………………………………………. 

Lena Eldståhl   Helena Norrby 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

…………………………………  ………………………………………….. 

Marianne Ångström   Elisabet Pettersson 

Ledamot    Ledamot 

 

 

…………………………………  ………………………………………….. 

Roger Ingvarsson   Inge Larsson 

Ledamot    Ledamot 

 

 

…………………………………  ………………………………………….. 

Oskar Söderberg                       Maria Borg 

Ledamot    Ledamot 

 

 

…………………………………   

Ingvor Regnemer    

Ledamot     
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8. Revisorernas underskrift 

 
 

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 

 

 

 

 

 

…………………………………  …………………………………  

Helmut Hoffmann   Jesper Songer  

Revisor    Revisor    

Utsedd av Kommunerna Fagersta,   Utsedd av Region Västmanland 

Hallstahammar, Norberg, Sala,  

Skinnskatteberg och Surahammar  

   

 

 

…………………………………  

Cecilia Kvist 

Auktoriserad revisor,  

KPMG AB  

Utsedd av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 Sammanställning av förbundets strukturpåverkande insatser  

Bilaga 2 Indikatorer för finansiell samordning  
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Revisionsberättelse 

Till styrelsen i Norra Västmanlands Samordningsförbund, organisationsnummer 222000–1974, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionfullmäktige i Västmanland och kommunfullmäktige i 

Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Fagersta 

kommun och Surahammars kommun 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Norra Västmanlands 

Samordningsförbund för år 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om finansiell samordning 

och kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen 

är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för samordningsförbundet fastställs. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 

beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 

revisorernas ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad 

revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 

bild enligt lagen om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten 

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 

säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
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Som del av en revision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 

annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 

om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 

fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 

att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt 

god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten 

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Norra Västmanlands Samordningsförbund för år 2021. 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Norra Västmanlands Samordningsförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 

interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som är uppställda.  

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. 

Vi som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 

styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 

och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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Upplysning 

I båda revisionsrapporterna påtalas, i likhet med tidigare års revisionsrapporter, att det är styrelsens 

ansvar att förbundets bokföring inklusive löneadministration följer gällande lagstiftning genom att anlita 

en leverantör med kompetens (teknik och kunskap) att sköta uppdraget. Under revisionen har brister 

upptäckts och felen har rättats till under revisionens gång och slutlig resultaträkning och balansräkning 

i årsredovisningen är korrekta och dessa tillstyrker vi.   

Under året har det skett tre sena inbetalningar till Skatteverket, vilket har inneburit att förbundet har 

påförts kostnadsränta.  

Det finns två revisionsrapporter att ta del av för ytterligare information, en revisionsrapport som 

sakkunnigt biträde har skrivit och en revisionsrapport som den auktoriserade revisorn har skrivit.  

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Jesper Songer   Helmut Hoffmann 

Revisor, Region Västmanland Revisor, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, 

Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskatteberg 

kommun och Surahammars kommun  

 

_____________________________ 

Cecilia Kvist 

Auktoriserad revisor 

KPMG AB 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
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Bilaga 1 Årsredovisning 2021  

Norra Västmanlands Samordningsförbund 

Sammanställning av förbundets strukturpåverkande insatser 

 

I de utbildningar, konferenser, frukostmöten etc som förbundet har arrangerat och bjudit in 

till har totalt ca 660 personer deltagit. Det är dock svårt att ge ett exakt antal deltagare när 

insatserna är digitala, eftersom vi inte kan veta om någon tillkommer eller uteblir från 

mötena och då personer gärna sitter flera tillsammans framför en skärm.   

Sammanställning av 

strukturpåverkande 

insatser  

Målgrupp Antal 

deltagare  

(när 

tillämplig

t) 

Omfattning 

Fontänhus – förstudie inkl 

7 digitala seminarier 

Förtroendevalda, chefer, 

medarbetare, 

brukarorganisation 

Ca 100 Projektledaren har 

arbetat med 

förstudien på halvtid 

i 6 månader.  

Grönkvist – 

handledarutbildningar 

och omcertifiering  

Medarbetare hos 

parterna 

38 Handledarutbildning 

2 heldagar 

Omcertifiering  

1 heldag 

Grönkvist - release-info 

om nya digitala materialet 

Förtroendevalda, chefer 

och medarbetare 

Ca 25 Halvdag 

Insatskatalogen – 

finansiering (tillsammans 

med Samordnings-

förbunden i länet) 

   

Insatskatalogen 

info-seminarium  

Förtroendevalda, chefer, 

medarbetare, 

brukarorganisationer och 

andra intresserade 

Ca 40  2 tim 

Grundutbildningar 

lösningsfokuserat 

arbetssätt 

Chefer och medarbetare 

hos parterna 

53 3 utbildningar á en 

heldag och fem 

halvdagar  
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Vidareutbildning 

lösningsfokus – SRS/ORS 

(samarrangemang  

med övriga Sam-

ordningsförbund i länet) 

Chefer och medarbetare 

hos parterna 

Ca 100 Två halvdagar 

Lösningsfokuserat 

ledarskap 

(samarrangemang  

med övriga Sam-

ordningsförbund i länet) 

Chefer med 

personalansvar  

16 Fyra heldagar 

Konferens 

Lösningsfokuserade 

ledtrådar 

(samarrangemang  

med övriga Sam-

ordningsförbund i länet) 

Förtroendevalda, chefer, 

medarbetare och 

samarbetspartners 

49 En och en halv dag 

Fonddag – arrangemang 

tillsammans med 

Länsstyrelsen 

Förtroendevalda, chefer, 

medarbetare och andra 

intresserade 

Ca 25 En halvdag 

SUS-utbildning Insatspersonal i 

Samordningsteamen 

9 En halvdag 

Lokal Finsam-konferens 

Västmanland 

Styrelseledamöter i de 

tre Samordnings-

förbunden i länet 

50 En heldag 

Steget vidare – 

metodutvecklingsprojekt – 

i samverkan med Fagersta 

kommun, Hälsocenter och 

KomVux Fagersta 

Unga utan 

gymnasieutbildning 

6  

Utvecklingsdagar 

insatspersonal 

Samordningsteam 

Insatspersonal 

Samordningsteam 

13 En halvdag 

Utbildning basal 

hälsoinformation för 

utrikesfödda i samarbetet 

med Hälsocenter Region 

Västmanland 

Handläggare/medarbetar

e hos parterna och andra 

samarbets-partners 

37 En halvdag 

Brukarrevision 

Samordningsteam 

Surahammar (påbörjad 

2021, slutförs 2022) 

Deltagare i 

Samordningsteamet och 

insatspersonal 

  

DocuSign Envelope ID: E206D7C1-F422-4E25-9498-1C5E768EE408

222



Dejt med en verkSAMhet Förtroendevalda, chefer, 

medarbetare, 

brukarorganisationer och 

andra intresserade 

Ca 100 4 träffar á 1,5 tim 

Processtöd Samverkan    Halvtid – 

förbundschefen  

 

 

Här redovisas grad av måluppfyllelse för förbundets mål och aktiviteter enligt 

verksamhetsplanen. (Grönt: mål uppfyllt, gult: mål delvis uppfyllt, rött: mål inte uppfyllt) 

 

Uppföljning mål och aktiviteter enligt verksamhetsplan 2021  

1. Målområde Identifiera- Att kartlägga behov av samverkan 

 

a. Minst 4 möten med Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp) där bland annat statistik och 

annan fakta tas fram och analyseras samt används för att identifiera behov, 

utvecklingsområden och nya idéer om samverkansinsatser.  

b. Samtal med förbundsmedlemmarnas lokala ledning angående vilka behov av samordning av 

rehabilitering och/eller hälsoarbete man ser samt på vilket sätt samordningsförbundet kan 

vara ett stöd. Styrgrupper och insatspersonal i de individinsatser som förbundet finansierar 

ska medverka till att identifiera nya och/eller förändrade behovsgrupper samt identifiera 

områden där samverkan behöver utvecklas. Detta uppdrag ska löpande följas upp i samband 

med möten för insatsernas styrgrupper.  

c. Erbjuda minst en utvecklingsdag/mötesarena för insatspersonal, remittenter och 

styrgrupper, för de individinsatser som förbundet finansierar. Syftet är att öka kunskapen 

om de samordnade individinsatserna men också att samtala om på vilket sätt insatserna 

ytterligare kan vidareutvecklas för att göra största möjliga nytta.  

Kommentar: Förbundet har arrangerat digitala utvecklingsdagar/mötesplatser för 

insatspersonal och styrgrupper. Dock inte för remittenterna.  

 

 

d. Erbjuda fortsatt medverkan i de lokala ledningsgrupperna för samverkan – psykisk hälsa.  

e. Fortsätta utveckla samverkan med övriga Samordningsförbund i länet för att tillsammans 

identifiera och möta nya behov av samverkan.  

 

2. Förebygga – Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap (arbetslöshet, 

sjukskrivning, försörjningsstöd)  

 

a. Tillsammans med förbundets parter sprida kunskap om hur våld i nära relationer kan 

upptäckas tidigare, vilka effekter våld kan ha på människors hälsa samt vilket stöd som 

finns för dem som drabbats.  

b. I syfte att tidigare upptäcka våld i nära relationer ska de samordnade individinsatser som 

förbundet finansierar systematiskt ställa frågor om våld till samtliga deltagare. Insatserna 

ska också etablera ett förtroendefullt samarbete med kommunernas Socialtjänst, för att vid 

behov kunna lotsa deltagare till adekvat stöd.  
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c. Kontakt med elevhälsovården och lokala vuxenutbildningarna i medlemskommunerna med 

syfte att identifiera om och hur samordningsförbundet kan vara ett stöd i att förebygga 

utslagning och ohälsa i skolan.  

Kommentar: Förbundet har haft kontakt med elevhälsovården i Sala kommun via 

ledningsgruppen för samverkan psykisk hälsa samt med vuxenutbildningen i 

Fagersta. Dock inte alla kommuners vuxenutbildning och elevhälsa.  

d. Personal på kommunernas högstadie-, gymnasie- och vuxenutbildningar ska erbjudas att 

delta i relevanta myndighetsgemensamma kompetens-utvecklingsinsatser, t ex 

lösningsfokuserat arbetssätt och psykisk hälsa/ohälsa.  

e. Fortsatt processtöd i utvecklingsarbetet i och runt rehabiliterande samordnade 

individinsatser (samordningsteam). De individinsatser som finansieras av 

samordningsförbundet ska syfta att hållbart bryta långvarigt utanförskap. 

De ska också bidra till sprida kunskap och erfarenheter om samverkansmetoder som kan 

ligga till grund för tidigare och förebyggande insatser.  

f. Undersöka möjlighet och intresse för Fontänhus i länet. Fontänhus är en beprövad modell 

för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa på 

vägen till återhämtning.  

3. Stimulera – Att utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering   

 

a. Aktivt stödja, både formella och informella, nätverk mellan myndigheterna.  

b. Vidareutveckla formerna för att fånga upp och sprida klientperspektivet på samordnad 

rehabilitering.  

c. Arrangera en seminarieserie om minst 6 träffar där myndighetsföreträdare ges möjlighet att 

mötas för utbyte av kunskap om respektive myndighets uppdrag, förutsättningar, 

verktyg/metoder samt behov av samverkan (”Dejt med en verkSAMhet”) 

Kommentar: Förbundet har arrangerat 4 stycken Dejt med en verkSAMhet (om 

Samordningsteam Surahammar, Systematiskt arbete med tidig upptäckt av våld 

Hälsocenter samt SIP), men har via de övriga Samordningsförbunden i länet 

erbjudit ytterligare 2 dejter (om boendestöd och Nära vård i Region Västmanland) 

d. Arrangera och finansiera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom området 

psykisk hälsa/ohälsa, bemötande och lösningsfokuserat arbetssätt i samverkan. 

i. Minst en grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt  

ii. Minst en repetitions- eller vidareutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt  

iii. Minst en föreläsning om psykisk hälsa/ohälsa 

iv. I samarbete med Södra Dalarnas Samordningsförbund fortsätta utveckla 

webbaserade utbildningar om lösningsfokus och samverkan.  

Kommentar: Under pandemin har utvecklingen av digitala mötesformer 

och utbildningar gått fort. Förbunden i norra Västmanland och Södra 

Dalarna har därför gemensamt beslutat att inte satsa på utveckling av en 

utbildningsportal då det ändå fungerar bra med digitala utbildningar) 

e. Under kvartal 1 ska en utvärdering göras i samarbete med övriga Samordningsförbund i 

länet om förbunden ska fortsätta att finansiera Insatskatalogen.  

f. Förbundschefen ska omvärldsbevaka samt delta i nätverk med andra förbund och aktörer, 

för att kunna inspirera och motivera till nya infallsvinklar och idéer. 

g. Under hösten arrangera en konferens med förbundsstyrelsen och Utvecklingsrådet för 

verksamhetsplanering inför kommande år.  
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h. Sprida information till medlemmarna om planerade aktiviteter och insatser, samt hur deras 

gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande. Detta ska bland annat ske 

genom förbundets nya hemsida, Facebooksida samt vid ägardialoger men också genom att 

tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet ge ut ett länsgemensamt nyhetsbrev.  

 

4. Finansiera – Att stödja myndigheternas vidareutveckling av arbetssätt och metoder i 

samverkan 

a. De samordnade individinsatser som finansieras via förbundet är i första hand att vara 

”experimentverkstad” och prova nya arbetsmodeller inom samverkansområdet. De ska 

stödja de personer som står längst från arbetsmarknaden och egen försörjning, men där 

individen bedöms kunna utveckla sin förmåga och sina förutsättningar att komma närmare 

egen försörjning.  

b. Insatserna ska kunna påvisa att deltagarna gör stegförflyttningar mot ökad hälsa och egen 

försörjning.  

c. Prioritera fortsatt stöd (processinriktat och finansiellt) till de individinriktade 

Samordningsteam som finns i Fagersta, Hallstahammar, Sala och Surahammar. 
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Indikatorer Finsam 
Norra Västmanlands Samordningsförbund

2020-11-01—2021-10-30

Bilaga 2 
Årsredovisning 2021 
Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund samlar in data inom ramen för det nationella verktyget Indikatorer för finansiell 
samordning. Via indikatorerna försöker vi få svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre? Vi följer utveckling både inom och 
runt de individinriktade samverkansinsatser som förbundet finansierar samt delar av den strukturella utvecklingen i samverkan 
mellan myndigheterna. 
Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått. 
För dessa 14 indikatorer är enkäter ställda till fem respondentgrupper: 
- deltagare (pågående)
- deltagare (avslut)
- personal i insatser
- parternas chefsgrupper (Utvecklingsråd och styrgrupper för Samordningsteamen) 
- förbundsstyrelsens ledamöter. 

Under 2021 har totalt 104 enkäter samlats in. 
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Nr Indikator  2021 jämfört 

med 2020 

1 Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade) 

 

2 Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen  

 

3 En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån 

varje deltagares förutsättningar 

  

4 Deltagare upplever i högre grad än förut att det finns någon som håller samman 

och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess  
 

5 Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktions-

nedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta  

 

6 När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren 

att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga 

dröjsmål 

 

7 Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning. 

 

8 Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter 

respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt 

 

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl 

från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

Mätning saknas 

från 2020 

10 Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella 

krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt  

 

11 Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och 

säkra över tid.  

Mått via 

registerstudie är 

under utveckling 

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, 

upprätthålla och underhålla relationer 

 

13 Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt  

 

14 Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser 

 

15 Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser 

utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om 

individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

Mätning saknas 

från 2020 

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och 

jämlikhet genomsyrar den lokala samverkanskulturen  

Mått samlas in fr o m nov 2021 

Mått samlas in  

fr o m nov 2021 

 

Redovisningen till vänster är en översiktlig 
sammanställning över hur respektive indikator har 
förändrats från 2020 till 2021. Pilarna i tabellen 
markerar högre/bättre värde (pil upp), oförändrat 
värde (pil till höger) respektive lägre/sämre värde (pil 
ner). 

Indikatormätningen 2021 jämfört med 2020 visar en 
förbättring av fem av indikatorerna, fem är 
oförändrade och två har sjunkit. För två av 
indikatorerna saknas jämförelse från året innan. 
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Indikator 1:
Deltagare känner att 
de insatser som 
erbjuds är 
organiserade runt 
deras behov 

2%

10%

7%

8%

27%

42%

64%

40%

2021 (n=44)

2020 (n=48)

Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
(Fråga 1 deltagare pågående)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid

10%

8%

7%

12%

45%

36%

38%

44%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 
(Fråga 1 deltagare avslutade)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid
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Indikator 2:
Deltagarna upplever 
inflytande över 
rehabiliterings-
processen 2%

8%

2%

8%

37%

29%

58%

54%

2021 (n=43)

2020 (n=50)

Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få?
(Fråga 2 deltagare pågående) 

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid

3%

4%

7%

12%

38%

38%

52%

46%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du har fått? 
(Fråga 2 deltagare avslutade)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid
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Indikator 3:
En möjlighet att låta 
rehabiliterings-
processen få ta den 
tid som behövs 
utifrån varje 
deltagares 
förutsättningar

9%

15%

33%

27%

58%

58%

2021 (n=43)

2020 (n=48)

Får stödet ta den tid du behöver?
(Fråga 3 deltagare pågående)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid

14%

4%

7%

4%

34%

50%

45%

42%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Har stödet fått ta den tid du behövt?
(Fråga 3 deltagare avslutade)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid
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Forts Indikator 3:
En möjlighet att låta 
rehabiliterings-
processen få ta den 
tid som behövs 
utifrån varje 
deltagares 
förutsättningar

5% 5%

21%

15%

79%

65% 10%

2021 (n=14)

2020 (n=13)

Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?
(Fråga 1 personal)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid
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Indikator 4:
Deltagare upplever 
att det finns någon 
som håller samman 
och stödjer den 
enskildes 
samordnade 
rehabiliterings-
process

100%

100%

2021 (n=44)

2020 (n=46)

Har du en person/ett team som du kan vända dig till med dina olika 
frågor?

(Fråga 4 deltagare pågående)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid

100%

100%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Har du haft en person/ett team som du kunnat vända dig till med dina 
olika frågor?

(Fråga 4 deltagare avslutade)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid
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Indikator 5:
Deltagaren upplever 
att den kan hantera 
egna symtom och 
funktionsnedsättning 
samt att de har fått 
stöd från 
myndigheterna i att 
leva med detta

1%

6%

18%

29%

20%

21%

34%

38%

27%

6%

2021 (n=44)

2020 (n=48)

Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?
(Fråga 5 deltagare pågående)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

1%

0%

7%

4%

24%

16%

10%

26%

41%

36%

17%

18%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 
(Fråga 5 deltagare avslutade)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Indikator 6:
När insatser avslutas 
i en samordnad 
rehabiliteringstjänst 
upplever deltagaren 
att det finns en 
planering/tjänster 
som tar vid, och att 
de levereras utan 
onödiga dröjsmål

3%

8%

97%

92%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Har ni påbörjat en planering för vad som skall hända efter att nuvarande stöd 
har upphört? 

(Fråga 8 deltagare avslutade)

Nej Ja

4%

0%

0%

2%

15%

7%

22%

22%

22%

26%

37%

43%

2021 (n=27)

2020 (n=46)

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd 
upphört? (Fråga 9 deltagare avslut)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Forts Indikator 6:
När insatser avslutas 
i en samordnad 
rehabiliteringstjänst 
upplever deltagaren 
att det finns en 
planering/tjänster 
som tar vid, och att 
de levereras utan 
onödiga dröjsmål

0%

2%

4%

4%

8%

4%

12%

15%

16%

17%

60%

57%

2021 (n=27)

2020 (n=46)

Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid? 
(Fråga 10 deltagare avslutade)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

0%

5%

0%

5%

21%

30%

79%

60%

7%

0%

2021 (n=14)

2020 (n=13)

Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd 
upphör? (Fråga 2 personal)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Indikator 7:
Deltagarna upplever 
att det har skett en 
stegförflyttning 
närmare arbets-
marknaden/ egen 
försörjning.

2%

8%

20%

23%

32%

19%

11%

19%

23%

27%

11%

4%

2021 (n=44)

2020 (n=48)

Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
(Fråga 6 deltagare pågående)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

14%

14%

17%

4%

10%

16%

10%

6%

24%

36%

24%

24%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 
Fråga 6 (deltagare avslutade) 

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Indikator 8:
Personalen upplever 
att andra 
medarbetare/pro-
fessionella i andra 
myndigheter 
respekterar deras 
kunskap, roller och 
arbetssätt

0%

10%

8%

20%

8%

20%

85%

40%

0%

10%

2021 (n=14)

2020 (n=13)

Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på 
dig? (Fråga 3 personal)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid

0%

5%

36%

15%

36%

40%

29%

40%

2021 (n=14)

2020 (n=13)

Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan 
tillföra? (Fråga 4 personal)

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det mesta Alltid
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Indikator 9:
Att det systematiskt 
tillvaratas 
erfarenheter, 
kunskaper och 
synpunkter såväl 
från enskilda 
deltagare/brukare 
som från 
brukarorganisationer 
eller grupper av 
deltagare

0%

13%

14%

17%

25%

31%

61%

40%

2021 (n=44)

2020 (n=48)

Upplever du att personalen tar tillvara dina erfarenheter, kunskaper och 
synpunkter? (Fråga 7 deltagare pågående)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

0%

6%

14%

14%

38%

42%

48%

38%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper 
och synpunkter? (Fråga 7 deltagare avslutade)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Forts Indikator 9:
Att det systematiskt 
tillvaratas 
erfarenheter, 
kunskaper och 
synpunkter såväl 
från enskilda 
deltagare/brukare 
som från 
brukarorganisationer 
eller grupper av 
deltagare

0%

5%

14%

14%

57%

60%

29%

20%

2021 (n=14)

2020 (n=13)

Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt 
tillvara? (Fråga 5 personal) 

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

60% 20% 20%2021 (n=10)

Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer 
systematiskt tillvara? (Fråga 1 Parternas chefsgrupp)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

Data saknas från 2020
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Indikator 10:
Samordnade insatser 
inkluderar även 
andra aktörer i 
samhället, företag, 
ideella krafter och 
föreningsliv i det 
löpande arbetet på 
ett strukturerat sätt

0%

5%

7%

5%

29%

30%

36%

50%

29%

10%

2021 (n=29)

2020 (n=50)

Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller 
insatser för deltagarna? (Fråga 6 personal)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

11% 56% 22% 11%2021 (n=10)

Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ ideella 
organisationer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 

(Fråga 2 parternas chefsgrupp)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

Data saknas från 2020
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Indikator 11:
Effekter för deltagare 
som kommer ur de 
samordnade 
insatserna är 
hållbara och säkra 
över tid

Rekommenderade mått: registerstudie (under utveckling nationellt)
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Indikator 12:
En struktur har 
skapats vars 
huvuduppgifter är 
att strategiskt 
initiera, upprätthålla 
och underhålla 
relationer

Data saknas från 2020

10% 20% 40% 30%2021 (n=10)

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer? (Fråga 3 parternas chefsgrupp)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

2021 (n=14)

2020 (n=13)

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer? (Fråga 7 personal)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Forts Indikator 12:
En struktur har 
skapats vars 
huvuduppgifter är 
att strategiskt 
initiera, upprätthålla 
och underhålla 
relationer

43%

43%

0%

14%

43%

43%

14%

0%

2021 (n=7)

2020 (n=7)

Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer 
mellan inblandade aktörer? (Fråga 1 styrelse)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Indikator 13:
Samordnad 
verksamhet har ett 
sektorsövergripande 
arbetssätt och 
synsätt

0%

10%

3%

20%

14%

0%

43%

35%

50%

35%

2021 (n=14)

2020 (n=13)

Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och 
möjligheter av alla i den samordnade insatsen? (Fråga 8 personal)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

0%

5%

0%

5%

0%

10%

14%

15%

43%

45%

43%

20%

2021 (n=14)

2020 (n=13)

Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra 
tillsammans? (Fråga 9 personal)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet
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Indikator 14:
Det finns en klar och 
tydlig strategi för 
uppföljning och 
utvärdering av 
myndighetsgemensa
mma insatser

17%

29%

33%

29%

33%

43%

17%

0%

2021 (n=6)

2020 (n=7)

Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de 
samordnade rehabiliteringsinsatserna? (Fråga 2 styrelse)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

0%

14%

17%

29%

50%

29%

17%

29%

17%

0%

2021 (n=6)

2020 (n=7)

Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de 
samordnade rehabiliteringsinsatserna? (Fråga 3 styrelse)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

DocuSign Envelope ID: E206D7C1-F422-4E25-9498-1C5E768EE408
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Indikator 15:
Insikter från 
samverkan leder till 
att nya typer av 
förebyggande 
insatser utvecklas så 
att behov av 
samordnad 
rehabilitering inte 
behöver bli aktuellt 
om individer fångas 
upp mycket tidigare 
och på ett 
annorlunda sätt

Data saknas från 2020

10% 50% 40%2021 (n=10)

Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser 
utvecklats? (Fråga 4 parternas chefsgrupp)

Inte alls Till liten del Delvis Till stor del Till mycket stor del Helt och hållet

DocuSign Envelope ID: E206D7C1-F422-4E25-9498-1C5E768EE408
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Indikator 16:
En värdegrund 
utifrån mänskliga 
rättigheter såsom 
jämställdhet, 
mångfald och 
jämlikhet 
genomsyrar den 
lokala 
samverkanskulturen

Mått samlas in från nov 2021

DocuSign Envelope ID: E206D7C1-F422-4E25-9498-1C5E768EE408
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Certificate Of Completion
Envelope Id: E206D7C1F4224E2594981C5E768EE408 Status: Completed

Subject: Please DocuSign: Årsredovisning 2021 NVSam.pdf, Bilaga 1 Sammanställning strukturpåverkande ins...

Source Envelope: 

Document Pages: 60 Signatures: 15 Envelope Originator: 

Certificate Pages: 9 Initials: 0 Cecilia Kvist

AutoNav: Enabled

EnvelopeId Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

PO Box 50768

Malmö, SE  -202 71

cecilia.kvist@kpmg.se

IP Address: 195.84.56.2    

Record Tracking
Status: Original

             3/23/2022 6:22:23 AM

Holder: Cecilia Kvist

             cecilia.kvist@kpmg.se

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
Elisabet Pettersson

elisabet.pettersson@sala.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 193.180.253.2

Sent: 3/23/2022 6:38:00 AM

Viewed: 3/23/2022 8:38:51 AM 

Signed: 3/23/2022 8:41:42 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: dc6c2fbd-37cf-51b6-affa-88a894e82f51
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 8:38:26 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 8:38:51 AM
      ID: 618c61a6-3437-47ea-aa9f-14049bea9f00

Eva Marianne Ångström

marianne.angstrom@politiker.norberg.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 88.131.214.138

Sent: 3/23/2022 6:38:01 AM

Viewed: 3/23/2022 9:54:55 AM 

Signed: 3/23/2022 9:56:30 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: dbf0b1d3-7cb0-5d79-a55f-30bd8220a1ab
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 9:54:30 AM

248



Signer Events Signature Timestamp

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: dbf0b1d3-7cb0-5d79-a55f-30bd8220a1ab
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 10:27:17 AM

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: dbf0b1d3-7cb0-5d79-a55f-30bd8220a1ab
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 11:25:01 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 9:54:55 AM
      ID: 8bc19749-8a67-4c9f-829f-05d002db5984

Helena Norrby

helena.norrby@pol.skinnskatteberg.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 88.131.214.138

Sent: 3/23/2022 6:38:02 AM

Viewed: 3/23/2022 10:25:09 AM 

Signed: 3/23/2022 10:25:52 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: d4856d6a-8a73-5002-86e3-c66a7969b3ec
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 10:24:33 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/11/2021 8:15:50 AM
      ID: 8fc63f25-b721-4255-935e-8920a0a7dcde

Inge Larsson

virsboinge@telia.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 213.66.26.234

Sent: 3/23/2022 6:38:02 AM

Viewed: 3/23/2022 5:57:37 PM 

Signed: 3/23/2022 5:58:17 PM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 3fdef421-17d1-5e80-938c-039829d7704a
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 5:53:42 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 5:57:37 PM
      ID: fb072b1f-c957-433a-9fe2-a80b56c2b4cb
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Signer Events Signature Timestamp
Ingvor Regnemer

ingvor.regnemer@hallstahammar.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 90.235.60.212

Signed using mobile

Sent: 3/23/2022 6:38:03 AM

Viewed: 3/23/2022 6:48:27 PM 

Signed: 3/23/2022 6:52:15 PM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 7ff0206d-e652-5faf-b65e-f7aef0453c54
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 6:47:36 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 6:48:27 PM
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Lena Margareta Eldstål

lena.eldstahl@fagersta.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 94.191.152.250

Signed using mobile

Sent: 3/23/2022 6:37:59 AM

Viewed: 3/23/2022 8:12:09 AM 

Signed: 3/23/2022 8:15:24 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: ead144de-0b90-5094-bb53-bb0b2a969574
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 8:11:43 AM

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: ead144de-0b90-5094-bb53-bb0b2a969574
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 10:26:28 AM

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: ead144de-0b90-5094-bb53-bb0b2a969574
      Country of ID: SE
      Result: Failed
      Performed: 3/23/2022 10:33:12 AM
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Signer Events Signature Timestamp

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: ead144de-0b90-5094-bb53-bb0b2a969574
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 10:34:00 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 8:12:09 AM
      ID: 4efd4262-0cfe-429c-bb3f-51bddcb5fffc

Maria Borg

maria.borg@forsakringskassan.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 194.71.67.29

Signed using mobile

Sent: 3/23/2022 6:38:00 AM

Viewed: 3/23/2022 10:29:50 AM 

Signed: 3/23/2022 10:32:47 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 29083347-e05d-5e76-af1e-04a5e56a7b9f
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 10:29:19 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 10:29:50 AM
      ID: fc255aa2-6b63-414e-94bc-a86ee3d375b3

Oskar Söderberg

oskar.soderberg@arbetsformedlingen.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 88.131.214.138

Sent: 3/23/2022 6:38:03 AM

Viewed: 3/23/2022 10:26:46 AM 

Signed: 3/23/2022 10:27:29 AM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 52a38802-5cac-5898-a161-7facff529de8
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 10:26:26 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 10:26:46 AM
      ID: 6a534802-f6d5-4355-a2c2-57cbe82e19e8

Roger Ingvarsson

roger.ingvarsson@pol.skinnskatteberg.se

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 88.131.214.138

Sent: 3/23/2022 6:38:04 AM

Viewed: 3/23/2022 9:34:11 AM 

Signed: 3/23/2022 9:34:57 AM

Authentication Details
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Signer Events Signature Timestamp

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 9843ceb4-2875-5028-ab21-c0cdfb890a42
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 9:33:39 AM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 9:34:11 AM
      ID: d261b658-b961-4a13-aa19-75342f9be6a7

Helmut Hoffmann

helmut.hoffmann@telia.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 90.231.59.22

Sent: 3/23/2022 6:52:26 PM

Viewed: 3/23/2022 7:27:50 PM 

Signed: 3/23/2022 7:32:01 PM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 82dcd209-6ff4-5da2-93a8-5871da1d3eb2
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 7:27:10 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 7:27:50 PM
      ID: 102dcfc4-6df1-4932-86f1-bf2652b235e2

Jesper Songer

jespersonger@gmail.com

Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device

Using IP Address: 213.67.3.65

Signed using mobile

Sent: 3/23/2022 6:52:26 PM

Viewed: 3/23/2022 7:58:16 PM 

Signed: 3/23/2022 7:58:51 PM

Authentication Details
Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 82b36af5-8306-5525-a153-5a2e9c6394ca
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 7:57:58 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 3/23/2022 7:58:16 PM
      ID: e380f0da-5e12-4cff-a9bf-3cde61a123f9

Cecilia Kvist

cecilia.kvist@kpmg.se

KPMG AB

Security Level: Email, Account Authentication 
(None) Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 94.255.135.210

Sent: 3/23/2022 7:59:01 PM

Viewed: 3/23/2022 8:31:17 PM 

Signed: 3/23/2022 8:32:14 PM

Authentication Details
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Signer Events Signature Timestamp

Identity Verification Details: 
      Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fbd673b01
      Workflow Name: DocuSign ID Verification
      Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
      Identification Method: Electronic ID
      Type of Electronic ID: SE_BANKID
      Transaction Unique ID: 4af69348-18e3-5423-8d92-d7e6f41b5aef
      Country of ID: SE
      Result: Passed
      Performed: 3/23/2022 8:30:55 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

Witness Events Signature Timestamp

Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 3/23/2022 6:38:04 AM

Certified Delivered Security Checked 3/23/2022 8:31:17 PM

Signing Complete Security Checked 3/23/2022 8:32:14 PM

Completed Security Checked 3/23/2022 8:32:14 PM

Payment Events Status Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Electronic Record and Signature Disclosure created on: 5/2/2019 7:34:36 AM
Parties agreed to: Elisabet Pettersson, Eva Marianne Ångström, Helena Norrby, Inge Larsson, Ingvor Regnemer, Lena Margareta Eldstål, Maria Borg, Oskar Söderberg, Roger Ingvarsson, Helmut Hoffmann, Jesper Songer
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact KPMG AB:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se 

 

To advise KPMG AB of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and 

in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from KPMG AB  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with KPMG AB  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must 

state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB. 
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© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Snabb överblick 

 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet.

 Vår bedömning är att den interna kontrollen varit tillräcklig god.

Vår sammanfattade bedömning är förenligt med de finansiella och 
verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och 
verksamhetsplanen.

 Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret i och 
med att det finns synnerliga skäl att inte återställa det negativa resultatet. 

 Vid tre tillfällen har inbetalningen till Skatteverket skett försent.  
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Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Sammanfattning och rekommendtioner
Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag
sammantaget att
 att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

god redovisningssed och lag om kommunal 
bokföring och redovisning

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
 att den interna kontrollen varit tillräcklig god  
 Det egna kapitalet uppgår till 18,6% (19,1%) av 

årets erhållna bidrag 
 att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 

de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är 
uppställda enligt förbundsordningen och 
verksamhetsplanen

Vi rekommenderar att
 att årsredovisningen kvalitetssäkras innan skickas 

vidare för granskning av revisorerna.

Västerås den 23 mars 2022

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor 
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Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 
revision av Norra Västmanlands Samordningsförbund 
för räkenskapsåret 2021
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.
Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen
Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga:
 Eget kapital
 Uppbyggande av redovisningen och finansiella 

rapporteringen
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan.

Förvaltningsberättelsen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
RKR R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen, den gäller dock från 2020 men 
tidigare tillämplig uppmuntras. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler.

Förvaltning
Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:
 Granskning av förbundets intern kontrollplan

baserad i en risk- och väsentlighetsanalys
 Granskning av efterlevnad av lagar och

förbundsordning
 Granskning av att verksamhetsplan och budget 

upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
 Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 

genomförts

God ekonomisk hushållning
Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 
Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven 
på god ekonomisk hushållning.
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Iaktagelser från granskningen och Rekommendationer
Eget kapital
En rekommenderad gräns är att eget kapital ska uppgå 
till maximalt 20% av årets erhållna bidrag. Det egna 
kapitalet uppgår till 18,6% (19,1%) av årets erhållna 
bidrag. Att det har minskat men inte i den takt som 
budgeterat och det beror på pandemin., Årets 
budgeterade resultat var  -353 tkr och utfallet blev -35 
tkr. Vår bedömning är att förbundet har bedrivit sin 
verksamhet i så stor utsträckning det har gått under 
pandemin och med lägre kostnader, exempelvis så är 
insatskostnaderna lägre, lägre kostnader för 
utbildningar eftersom de inte har skett fysiskt utan 
digitalt när det har fungerat. 

Balanskravsresultat 
En förbund ska enligt KL göra en avstämning av 
balanskravet och redovisa denna i förvaltnings-
berättelsen. Eventuella negativa resultat som 
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det 
föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att 
inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. 
Årets balanskravsresultat uppgår till -31,5 tkr. 

Styrelsen gör bedömningen att årets negativa resultat 
inte behöver återställas med hänvisning till god 
ekonomisk hushållning och kommunallagens regler för 
synnerliga skäl (prop 1996/97:52 s 38 och 94). Detta 
då förbundet över tid har byggt upp ett eget kapital och 
avsikten är att förbruka tidigare års överskott. 
Vi har gör ingen annan bedömning än styrelsen. 
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Iaktagelser från granskningen och Rekommendationer
Leverantör av ekonomitjänster
Under året har det skett förbättringar genom att vi 
kunnat erhålla en SIE4-fil. 
Vi uppfattar att leverantören inte levererar den kvalitet 
som förbundet bör kunna förvänta sig av en leverantör. 
Förbundets bokföring torde vara en enkel bokföring 
men när det granskas tycker vi det krångligt och svårt 
att följa samt att man inte alltid följer gällande lagar. 
Vi rekommenderar att förbundet löpande under året 
kvalitetssäkrar/kvalitetsgranskar sin leverantör för att 
säkerställa att det är god kvalitet och rätt uppgifter som 
leverantören ger förbundet. 
Vi rekommenderar även att styrelsen ser över 
kvaliteten som förbundet får av sin leverantör och att 
leverantören uppfyller lagkraven som finns. Det är 
styrelsens ansvar att förbundets bokföring inklusive 
löneadministration följer gällande lagstiftning genom att 
anlita en leverantör med kompetens (teknik och 
kunskap) att sköta uppdraget. 
Det är styrelsens yttersta ansvar att allt fungerar i 
förbundet och val av leverantör för en sådan viktig del 
för förbundet kan komma att leda till eventuella 
anmärkning i revisionsberättelsen. 

Utveckling av årsredovisningen
I årsredovisningens framgår det att förbundet följer 
lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), 
tidigare år har förbundet följt LKBR  i tillämpliga delar. 
Nationella rådet för finansiell samordning har tagit fram 
en mall som förbunden rekommenderas att använda.
Efter viss hjälp av sakkunnigt biträde är vår bedömning 
att förbundet följer LKBR och mallen som Nationella 
rådet för finansiell samordning har tagit fram.  
Vi rekommenderar att årsredovisningen kvalitetssäkras 
innan skickas vidare för granskning av revisorerna och 
att senaste mallen används. 

Inbetalningar till Skatteverket
Under året har det skett tre sena inbetalningar till 
Skatteverket, vilket har inneburit att förbundet har 
påförts kostnadsränta. 
Det finns beslut av styrelsen, Rutin för inbetalningar till 
Skatteverket, och styrelsen måste se över rutinerna så 
att betalningar till Skatteverket betalas in i tid. 
Det måste även finnas en rutin hos leverantören, som 
har sköter detta åtagande, att det betalas in i tid. Det  
yttersta ansvaret är dock styrelsens. 
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MISSIV 

Ägartillskott Sala Silvergruva AB 
 
INLEDNING 

Sala Silvergruva AB har inkommit med en begäran om ett ägartillskott om tre 
miljoner kronor för år 2022. Bakgrunden är kraftigt lägre besökstal än 
prognostiserat under sommarmånaderna och ägartillskott behövs för att inte 
riskera kontrollbalansräkning under kommande verksamhetsår. 
 
Ärendet 
 
Sala Silvergruva AB har, tillsammans med stora delar av besöksnäringen som inte 
ligger storstadsnära, sett ett betydligt lägre besöksantal än prognostiserats under 
sommaren 2022. Det har kraftigt påverkat intäkterna.  
 
Efter pandemiåren var ambitionen att återgå till de nivåer som hållits innan 
pandemin tvingade fram restriktioner och stängningar. Under innevarande år har 
besöksantalet för sommaren varit 4497, vilket är hälften av 2021 års nivå och en 
tredjedel av år 2019 års nivå. Fler delar av branschen har haft samma utfall för året 
och mycket tyder på att det kan vara eftersläpande pandemieffekter. Bolaget 
bedömer att man under 2023 kan börja ta emot besökare i linje med den strategiska 
planen och inom rimliga ekonomiska ramar.  
 
Sala Silvergruva har en viktig betydelse för besöksnäringen inom Sala kommun 
såväl som i Västmanland. Att fortsatt bedriva och utveckla verksamheten ska skapa 
stora mervärden för närområdet. Ett strategiskt arbete för mer samarbeten inom 
regionen kan ge ytterligare vinningar. När Sala kommun firar 400 år under är 2024 
kan Sala Silvergruva ha en betydande roll.  
 
Värt att påminna om är att Sala kommun är huvudägare i bolaget. Kan inte styrelsen 
få ihop sin budget kan inte beslut tas om verksamheten framöver, viket innebär att 
kommunen får finna en annan driftsform för bolaget. Utan ägartillskott hamnar 
bolaget i en kontrollbalansräkning. Alltså riskerat bolaget att gå i konkurs.  
 
Alternativet att inte bedriva verksamhet alls under 2023 anser styrelsen vara helt 
uteslutet då det leder till att Sala Silvergruva helt försvinner från marknaden som 
besöksmål.  
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Kommunstyrelsen   

2 (2)  
2020-12-29 

 

 
 

Ett extra ekonomiskt tillskott behövs 2022 för att risken i det egna kapitalet inte ska 
bli verklighet. Ett ägartillskott om 3 mkr innebär:  
 

- Bolagets balansräkning och värdering kan hantera det egna kapitalet både 
2022 och 2023.  

- Styrelsen kan fatta beslut om en relevant budget 2023.  
- Bolagets likviditet är säkerställd för åren 2022 samt 2023.  
- En dialog om bolagets framtida finansiering kan ske i ordnade former under 

våren 2023.  

 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar att 
hemställa att kommunfullmäktige beslutar:  

att tillskjuta 3 mkr till Sala Silvergruva AB i ägartillskott för år 2022 att tas ur eget 
kapital.  

samt 

att den ekonomiska situationen i bolaget redovisas av Sala Silvergruva ABs styrelse 
till kommunstyrelsens ledningsutskott varje kvartal under 2023. 

 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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2022-12-12 

DIARIENR: 2022/1033 
 
    
    

Stab Kanslienheten 
Lina Gummeson 
Kommunsekreterare  

 
 

 
 

Förslag till sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige sammanträder måndagar kl. 18.00. 
När budgeten behandlas börjar sammanträdet tidigare enligt kallelse. 

30 januari  

27 februari 

27 mars 

24 april Bokslut 2022 

29 maj 

19 juni Budget 2024 – Plan 2025-2026 

28 augusti 

25 september 

30 oktober Delårsrapport 2023 

27 november  

18 december 
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Stab, Kanslienheten 
 

 

 
 

 
 

Inkomna motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-19 

Följande motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor inkommit till 
kommunfullmäktige:  

Motioner 
Inga inkomna motioner under perioden 

Medborgarförslag 
Inga inkomna medborgarförslag under perioden 

Interpellationer 
Inga inkomna interpellationer under perioden.  

Frågor 
Inga inkomna frågor under perioden 
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