
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KALLELSE 

Kallelse till sammanträde 
Organ 

Plats 

Tid 

Kommunfullmäktige 

Ekebyskolans aula 

Måndagen den 27 maj 2013, kl19.00 

l Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Svar på medborgarförslag från Sarah Svensson om maten i Sala kommun (KH 
48) 

5 Svar på medborgarförslag från Jakob Fjellander om borttagande av extra 
sopavgifter (KH 49) 

6 Svar på medborgarförslag från Susanne Pro ko p om flytt av polismuseet till 
gamla polishuset på Rådhusgatan 15 (KH 50) 

7 Svar på medborgarförslag från !sak Rundblad om lekis för äldre- Gamlis (KH 
51) 

8 Svar på medborgarförslag från lngela Rundblad om innebandy i Willyslokaler 
(KH 52) 

9 Svar på medborgarförslag från Dagmar Wallin m fl om borttagande av smala 
trottoarer (KH 53) 

lO Svar på medborgarförslag från Per Tjärnström om att se över och individ
anpassa boendestöd (KH 54) 

11 Svar på medborgarförslag från Per Tjärnström om att skapa bättre 
förutsättningar för nyinflyttade med behov av stödinsatser (KH 55) 

12 Svar på medborgarförslag från Eva Edin om säkerheten vid Ransta 
järnvägsövergångar (KH 56) 

13 Svar på medborgarförslag från Gunnel Edlund om avtal mellan Ticnet och Sala 
Turistbyrå (KH 57) 

14 Svar på medborgarförslag från Hanna Westman och Åke Magnusson om att 
förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kommun (KH 58) 

15 Svar på medborgarförslag från Anna-Lena Svedjeman Elfving om hyran för 
bottenvåningen på Kaplanen (KH 59) 

16 Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning (KH 60) 

17 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun (KH 61) 

18 Markförvärv; fastigheterna Löparen 6, 7 och 9 (KH 62) 

1(2) 
2013-05-16 

KALLELSE 



l SALA 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

19 Ändring av valdistriktsindelning i Sala kommun (KH 63) 

20 Revidering av Arkivreglemente för Sala kommun (KH 64) 

21 Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering (KH 65) 

22 Svar på motion från Erik Åberg (MP) om laddstolpar för hållbar utveckling (KH 
66) 

23 Svar på motion från Mathias Goldkuhl (M) om läkemedelsavvikelser (KH 67) 

24 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om utmärkelsen Årets sala
ambassadör (KH 68) 

25 Svar på motion från Marcus Andersson (SBÄ) om trafiklösning vid Dammgatan 
och Lasarettsgatan (KH 69) 

26 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om praktik för de 
högskoleförberedande programmen på Salas Gymnasieskolor (KH 70) 

27 Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) om byggande av nytt sjukhus 

28 Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) om åtgärder mot mobbing i 
Salas gymnasieskolor 

29 Kompletteringsval 

30 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

Sammanträdet sänds på Sala kommuns hemsida www.sala.se. 

Sala den 16 maj 2013 

Tomjll ;bhansson 

Ord\~) e Virve Svedlund 
sekreterare 
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KALLELSE 
DIREKT: 0224-74 70 11 
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KALLELSE 

Extra kallelse till sammanträde 
Organ Kommunfullmäktige  

Plats Ekebyskolans aula 

Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl 19.00 

 

31 Ägardirektiv för Salabostäder AB (KH 71) 

 Ärendet behandlas på extra kommunstyrelsesammanträde den 27 maj. 

 

Sala den 23 maj 2013 

 

 

Tommy Johansson 

Ordförande 
  



§ 135 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRtcSEJir 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/406 

Medborgarförslag om maten i Sala kommun 

INLEDNING 
Medborgarförslag från Sarah Svensson. Förslagsställaren tar i sitt medborgarförslag 
upp frågan om att kostenheten i Sala kommun serverar mat som transporterats 
långt innan den tillagas och serveras i skola och äldreomsorg och föreslår att Sala 
kommun utreder inköpen av råvaror till kostenheten. Förslagsställaren påpekar 
också att kostenheten bör se över hur mycket mat som slängs bort. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/104/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/104/1, yttrande från tekniska kontoret, kostenheten 
Bilaga KS 2013/104/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-16, § 113 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Ut d r ags b estyrka n de 

:1(0 

24 (39) 



SALA Bilaga KS 2013/104/1 
KOMMUN 

l (2) 
2013-03-08 

DNR 2012/406 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) 2013 -o;- o s 

Svar på medborgarförslag om maten i Sala kommun 

Sarah Svensson har den 18 december 2012 inkommit med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren tar i sitt medborgarförslag upp frågan om att kostenheten i 
Sala kommun serverar mat som transporterats långa vägar runt om i Europa innan 
den tillagas och serveras i skola och äldreomsorg. Förslagsställare föreslår att Sala 
kommun utreder inköpen av råvaror till kostenheten och även kontaktar till exem
pel Gröna hagars kött och andra lokala näringsidkare, som producerar råvaror i 
kommunen, för att få kostnadsförslag. Hon påpekar också att kostenheten bör se 
över hur mycket mat som slängs bort. 

Kostenheten i Sala kommun har som vision och mål att laga så mycket mat från 
grunden som möjligt utan onödiga tillsatser och följer riktlinjer från Livsmedels
verket samt har konceptet Ät S.M.A.R.T. som ledstjärna vid planering av menyer 
och inköp. Kostenheten har som mål att i år nå upp till25% ekologiskt livsmedels
inköp. När kostenheten startade 2010 låg procentandelen på 3,9 %. 

En livsmedelsupphandling har genomförts och för att få in ökad andellokala produ
center delades anbudet in i sju grupper. Bland annat var potatis och rotfrukter en 
grupp, naturbeteskött och mjöl och gryn en grupp. Tyvärr inkom få svar från lokala 
producenter och där svar inkom så svarade ibland inte produkten upp mot de kvali
tetskrav som efterfrågats. 

l november 2012 startade det nya avtalet med huvudleverantören Menigo. Den hu
vudsakliga andelen kyckling som serveras kommer från Kron fågel, som levererar 
enbart från svenska gårdar. Kött köps från Faringe slakteri AB i Huddungeby samt 
från Sean. Äggen kommer från Stjärnägg, även de från svenska gårdar. Merparten av 
den fisk som serveras är MSC-märkt. 

Under hösten 2011 uppmärksammades kostenhetens matsvinn i massmedia. Under 
2012 mättes svinnet två gånger och det visade sig att under denna perioden mins
kade svinnet till hälften. Under 2013 kommer mätningar ske fyra gånger och målet 
är att vi ska nå högst 7 o/o totalt svinn, jämfört med de 14 %vi har nu. En önskan har 
delgivits skolförvaltningen om att samarbeta med gemensamma aktiviteter när det 
gäller tallrikssvinn et, det vill säga det svinn som består i det som skrapas av gäster
nas tallrikar efter måltiden. 



SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Kostchefen kommer gärna till föräldraråd och berättar om kostenheten och hur vi 
ska nå minskat svinn. Hon kommer även att kontakta Strängnäs kommun för att få 
tips om hur man utökar andelen lokalproducerade råvaror. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga KS 2013/104/2 SALA KOMMUN. 
Kommunstyrelsens förvaltnmg 

Ink 2013 -02- 2 2 

Kostenhetens vision och mål handlar om att laga så mycket mat från grunden som möjligt utan 

onödiga tillsatser. Vi ska skapa positiva måltidsupplevelse~! 

Vi följer riktlinjer från Uvsmedelsverket samt har konceptet Ät S.M.A.R.T. som ledstjärna när vi 

planerar våra menyer och inköp. Ät S.M.A.R.T. innebär att vi ska öka andelen grönsaker, minska 

andelen tomma kalorier, öka andelen ekologiskt, servera grövre grönsaker och minska andelen 

växthusodlade grönsaker, servera kött från betesdjur som ökar de öppna landskapen och främjar 

artrikedomen, samt att minska transporterna. Helt enkelt ett koncept som medverkar till både bättre 

hälsa och bättre miljö. 

Förra året genomfördes en livsmedelsupphandling. För att få in ökad andellokala producenter 

delades anbudet in i sju grupper. Bl.a. var potatis och rotfrukter en grupp, naturbeteskött och mjöl 

och gryn en grupp. Tyvärr fick vi in få svar från lokala producenter och där vi fick in svar så 

motsvarade ibland inte produkten upp mot den kvalitet som vi efterfrågat i en av grupperna. 

l november 2012 startade det nya avtalet med huvudleverantören Menigd. Den huvudsakliga 

andelen kyckling vi serverar kommer från Kronfågel, som levererar enbart från sven~ka gårdar. 

Pannkakorna kommer från Laggens i Ludvika, vi köper kött från Faringe slakteri AB i Huddungeby 

samt från Sean. Äggen på anbudet kommer från Stjärnägg, även de från svenska gårdar. Merparten 

av den fisk vi serverar är MSC-märkt. 

Vi har som mål att i år nå upp till 25% ekologiskt livsmedelsinköp. När kostenheten startade 2010 

låg den procentandelen på 3,9%, i december 2012 hade vi nått upp till 20 %. 

Inom förskolan har vi vegetariska måndagar. Inom skolan serverar vi ofta tre rätter var av en är 

vegetarisk. Vi strävar efter att öka andelen grönsaker i maten för att på det sättet kunna köpa in 

bättre kött så som närproducerat och ekologiskt kött alt. Naturbeteskött. 

Under hösten 2011 uppmärksammades kostenhetens matsvinn i massmedia. Under 2012 mättes 

svinnet 2 ggr. En gång under våren och en gång under hösten. Produktionssvinnet hade under den 

perioden minskat till hälften. l höstens mätning visade det sig att 30% av det totala matsvinnet 

bestod av det som skrapades av från tallrikarna av gästerna. Under 2013 kommer vi att mäta det 

totala svinnet under 4 mättillfällen. Målet är att vi ska nå högst 7% totalt svinn. Jämfört med 14% 

som vi ligger på nu. Det ska göras genom åtgärdsplaner och uppföljningar för var och en av 

kostenhetens 26 kök och restauranger. 

En önskan har delgivits skolförvaltningen om att samarbeta med gemensamma aktiviteter när det 

gäller att minska tallrikssvinnet. 

Jag kommer gärna ut på föräldraråd och berättar om kostenheten och hur vi arbetar för att nå 

minskat svinn och öka andelen lokalproducerade råvaror. Jag kommer även att ta kontakt med 

Strängnäs kommun för att få tips om hur man utökar andelen lokalproducerade råvaror. 

Christine Jirving 

Kostchef 



Bilaga KS 2013/104/3 

Virve Svedlund 

Från: SALA KOMMUN 
Skickat: 

Viktor Kärvinge <viktormannen@hotmail.com> 
den 18 december 2012 12:32 Kommunstyrelsens förvaltning 

Till: 
Ämne: 

Virve Svedlund 
FW: Angående maten i Sala kommun Ink. 2012 1 8 

1 ~:ren:;, /· .. . lAKibjlaga 
I~Oi"J.. i+lll~ i i 

l 

Hej Virvel 
En bekant till mig vill lämna ett medborgarförslag och skickade det till mig. 
Kan jag vidarebefordra det till dig sä här sä det kommer in i rätt ordning i hennes namn? 
Vänlig hälsning (f Viktor Kärvinge (KS) 

Subject: Re: Angående maten i Sala kommun 
From: sa ra h sockertopp@ hotrna il. com 
Date: Sat, 15 Dec 2012 17:35:06 +0100 
To: viktormannen@hotmail.com 

Medborgarförslag angående maten i Sala kommun. 

Det har kommit mig tillkänna att Kostenheten i kommunen serverar kyckling frän Brasilien, 
pannkakor frän Polen, ägg frän Finland och kött frän Belgien. 
Dä känns det orimligt att Sala vill kallas för Eko-Kommun. 

Det pratas om sockerpolicy, men detta borde rimligtvis beaktas som ett mycket större problem. 
Hur mänga föräldrar vet om att maten barnen serveras i skolan/förskolan har rest runt halva jorden? 

Det finns flera kommuner som serverar närproducerad mat till skolor, förskolor och äldreomsorg. 
Bland annat Strängnäs kommun gör detta. 

Därför borde det vara möjligt för Sala kommun att också servera närproducerad mat. 

Ett rimligt alternativ skulle tex vara att servera mindre kött, men bra kött. 
Varför inte servera kött två dagar i veckan, fisk en dag och vegetariskt två dagar? 
sedan skulle det främja barnens matkultur och kommunens omkostnader om det serverades en 
maträtt. 

Idag är det otroligt mycket mat som slängs ute pä skolorna, då talar vi inte om att barnen inte äter 
upp, utan att det slängs ifrån köken. 
Flera skolor jobbar dessutom med miljöprojekt, där detta har uppmärksammats och påpekats. 

Om rävarorna är bra ges kockarna i kommunen möjlighet att servera god, näringsrik mat och det 
skulle säkerligen slängas betydligt mindre mat. 
På sä vis skulle kostnaderna bli ungefär desamma. 

Jag föreslär därför: 

-Att Sala kommun ser över hur Strängnäs kommun arbetar med detta. 

-Att Sala kommun tar kontakt med tex "Gröna hagars kött" och andra lokala näringsidkare som producerar rävaror i 
kommunen för att fä kostnadsförslag. 

-Att Sala kommun utreder inköp av rävaror till kostenheten, samt att man ser över hur mycket som faktiskt slängs 
bort. 

l 



-Att Sala kommun gör en undersökning bland kommunens föräldrar, där man berättar varifrän maten idag kommer 
och om det finns intresse för närproducerat alternativ. 

f Sarah Svensson, förälder i Sala kommun 

2 



§ 136 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (39) 

-------vcKO"M"""M"'u=NSTYRELSEN --------c~------·-----
r :s 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

•, l' n T T · l.,, 0L..Ll: 

D nr 2 O 12/248 

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter 

INLEDNING 
Jakob Fjellander inkom den 11 september 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren får åka omväg till kommunens omstartstationer och tycker att det 
vore bra om man istället fick slänga sina sopor i till exempel bostadsrättsförening
ars sopstationer. I och med detta föreslår förslagsställaren att extra sopavgifter tas 
bort för de fastighetsägare som förbinder sig att emot sopor från alla kommunin
vånare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/127/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/127/2, yttrande TFU § 36 
Bilaga KS 2013/127/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 134 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 
kommunfullmäktige 



"'"'"'""' Bilaga KS 2013/127 /l 

-~~b~ 
KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter 

Jakob Fjellander inkom den 11 september 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren får åka omväg till kommunens omstartstationer och tycker att det 
vore bra om man istället fick slänga sina sopor i till exempel bostradsrätts
föreningars sopstationer. l och med detta föreslår förslagsställaren att extra 
sopavgifter tas bort för de fastighetsägare som förbinder sig att emot sopor från alla 
kommuninvånare. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Sala kommun har cirka femtio omstartstationer som kan användas av abonnenter 
som är anslutna till det abonnemanget. Alla fastighetsägare är idag skyldiga att ha 
ett sopabonnemang med grundavgift och en abonnemangsavgift för varje kärl. 

Min bedömning är att fastighetsägare skulle få väldigt stora abonnemang om alla 
förbipasserande medborgare skulle kasta sina sopor på deras abonnemang. Har 
man ett Omstartsabonnemang har man förbundits sig ta soporna till en Omstart, och 
inte lämna dem i någons kärl man passerar på väg till jobbet. Om Sala kommun 
skulle tillåta förbipasserande att lämna sina sopor i andras kärl betyder det att 
fastighetsägaren måste utöka sitt abonnemang. Den extra avgift som då utgår är den 
som entreprenören tar ut för en extra hämtning. 

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

att avslå medborgarförslaget 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

l (l) 
2013-04-28 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 sala 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 

per olov.rapp__@gj_a.>C 
Direkt:0224-747100 



R' SAlA Bilaga KS 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2 O l 3 l l 2 ? l lEKNIK- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

§ 36 

Justerandes sign 

2012-12-06 

Dnr 20121248 

Yttrande över medborgarförslag om borttagande av extra 
sopavgifter 

INLEDNING 
Medborgarförslag har inkommit från Jakob Fjellander där han föreslår att det borde 
vara tillåtet att slänga sopor i alla uppställda sop behållare, även de som tillhör 
enskilda fastighetsägare. 

Beredning 
Enhetschef Kent Karlsson föredrar ärendet. 

Bilaga TFU 2012119/1, Medborgarförslag 2012-09-29. 

Bilaga TFU 2012/19/2, Yttrande från tekniska kontoret 2012-11-07. 

BESLUT 
Teknik- och fritidsutskottet beslutar 

att avge yttrande i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2012-11-07. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 
i x: '., ., o l 1 i ·: ; i' ..... ,_ i ·~ l'<.. - • "" ~ ' 

Utdragsbestyrkande 

6 (16) 



.m sALA 
~KOMMUN 

TEKNISKA KONTORET 

Medborgarförslag om borttagande av extra sopavgifter 

l l l l 
2012-11-07 

OIARIENR.2012/248 

SALA KOMMUN-
Tekniska förvaltningen 

20!2 -l l- o 7 

rklolr. 

'-----J..--J 

Dlarlenr 

Systemet kan inte anpassas så det passar varje enskild person. Sala kommun har 
cirka 50 st Omstartstationer som kan användas av abonnenter som är anslutna till 
det abonnemanget, och om det innebär en omväg till jobbet är det beklagligt 
Enskilda fastighetsägare skulle få väldigt stora abonnemang om alla förbipasserande 
medborgare skulle kasta sina sopor på deras abonnemang. 

TEKNISKA KONTORET 

;/.~~<<;' 
/"(-(''f/t/ ;;::t:?r:7:Y:f; t 
Kent Karlsson 

enhetschef 

SALAKOMMUN 
Tekr~lska kontoret 
Box 304 
733 25 sala 

8esöksadtess: Rådhusgatan 4 C 
V~xel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Kent Karlsson 
enhetschef 

Kent.Karlsson@sala. se 
Direkt: 0224-558 86 



Bilaha KS 2013/127/3 

~~~b~ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-09-29 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2010-09-09 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2012 ·09- 1 l 

Namn: _:!~-~-~~!..!~~-~~~~~------------~----------------------------------------------------------------------------------------· 
Gatuadress : __ !jytJ:~~!.~~_?~---------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Postnummer, ort: 733 32 SALA 

Telefon: 0224-869 37 

Förslagets rubrik: Borttagande av extra sopavgifter 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

På min väg till jobbet passerar jag en sopsorteringsstation som tillhör en bostadsrättsförening. För mig skulle det passa 
utmärkt att slänga soporna där, men eftersom bostadsrättsföreningen drabbas av extra tömningsavgifter om det 
behövs extra tömning tillåter de inte att jag gör det. 

jag föreslår att systemet utformas så att det blir tillåtet att slänga sina sopor i alla utomhus uppfi'tällda sopbehållare. 
Soporna ska ju ändå till samma ställe. Ett sätt att ordna detta är att ta bort de extra c< v J';- '"f ~ J: (J-v-.__ 

o~~vj v;--A e~ :\:~"""·~p~ k ~ov.z" fu~ lo~~' 
~~j cvi{B- ~ ~ all CL'.\ d'--~. 

( Pe+ 5c1 ~ fvi'k trff & ~v, 11~ ·I-ee &-e._ 
l IJve.bb f_ c~L,'Y--eA-- Pf777) 

" v / 
Jag godkanner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter Jag tamnat enltgt Personuppgiftslagen {1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Virve Svedlund 

Kommunfullmäktiges sekreterare 
virve.svedlu n d @s ala.se 

Direkt: 0224-55103 



§ 137 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (39) 

KOMMUNSTYRELS 

Sammanträdesdatum 
~,:_!( 50 2013 

2013-05-13 

Dnr 2012/397 

Medborgarförslag om flytt av polismuseet till gamla polishuset på 
Rådhusgatan 15 

INLEDNING 
Susanne Prokop inkom den 12 december med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att polismuseet, som tidigare låg vid Sala Silvergruva och 
som nu är stängt, flyttas till gamla polishuset. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/128/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/128/2, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 135 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n d e 



~ SALA Bilaga KS 2013/128/1 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om flytt av polismuseet till Gamla 
polishuset på Rådhusgatan 15 
Susanne Prokap inkom den 12 december med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att polismuseet, som tidigare låg vid Sala Silvergruva och 
som nu är stängt, flyttas till gamla polishuset. 

Polisen i Sala kommer troligen att flytta till nya lokaler om ett par år och vill då ha 
föremålen som tillhör utställningen på plats i de nya lokalerna. Gamla polismuset är 
idag uthyrt för andra verksamheter som lokalerna har anpassats för. Sala kommun 
kommer att bevaka om någon förändring i planerna finns om annan lokal är i fråga. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

1 (1) 

2013-01-24 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov. ra pp&l sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 
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SAlA Bilaga KS 2013/128/2 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-12-12 

Namn: Susanne Prokap 

Gatuadress: Strandvägen 19 C 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

Postnummer, ort: -'7-"3-"3-"3"'5-'5'-'a'-'la'-------· 

Telefon: 0224 77965 

Förslagets rubrik: Flytta polismuseet till polishuset Rådhus g. 15 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

2010-09-09 

BLANKETI: MEDBORG 

SALA KO 
Kommunstyrelsens förvaltmng 

Ink. 2012 1 2 

Som kommunarkivarie får jag ofta förfrågan om salaligan från hela Sverige och intresset har ökat. 
jag hörde att man stängt polismuseet vid Sala Silvergruva och att det finns funderingar att flytta det. 
Eftersom det gamla polishuset finns kvar på Rådhusgatan 15, där Sigvard Nilsson (Thurneman) satt i häkte, tycker jag 
att det skulle passa som polismuseum. Kanske skulle man kunna utöka utställningen med fler bilder. 
Sven Norling har bilder och filmer från den tiden i sin samling. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen {1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

(' r-~,~) 

underskrift• , ____ ,{J:J~_aJ/LL::1J:" __ j_X:L~!-={J2----------------------------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224"550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
wvvw.sala.se 

' 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und @sala.se 
Direkt: 0224-55103 
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-· SALA 
KOMMUN 

§ 138 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/281 

Medborgarförslag om lekis för äldre - Gamlis 

INLEDNING 
!sak Rundblad inkom den 2 oktober med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren, som går i åk 6 i Kila skola, föreslår att det skapas ett fritids för äldre som 
kallas för Gamlis. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/129 fl, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/129/2, yttrande VON§ 145 
Bilaga KS 2013/129/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 136 
Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

_ _)~ '-""""-~--
Utdragsbestyrka n de 

27 (39) 



'·~·~~.)~:~:? 

~ SALA Bilaga KS 2013/129/1 
~KOMMUN 

1 (1) 
2013-04-28 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SAlA Kdl~llii1UN 

Kommuns!yrelseli.a förvaltni,lg 

2013 2 9 

Svar på medborgarförslag om lekis för äldre - Gamlis 

!sak Rundblad inkom den 2 oktober med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställarna, som går i åk 6 i Kila skola, föreslår att det skapas ett fritids för 
äldre som kallas för Gamlis. Att en buss åker runt och hämtar upp de äldre och kör 
de till Gamlis. Iden har växt fram i ett projekt som kallas First Lego League vars syfte 
är att stimulera barns intresse för naturvetenskapliga, tekniska och matematiska 
ämnen genom engagerande projekt där barnen själva är drivkraften och de vuxnas 
roll är av administrativ och hjälpande karaktär. Projekten ska genomföras i en miljö 
där kreativitet, samarbete, lek och fantasi är naturliga och högt värdesatta 
ingredienser. Att barn bryr sig om de äldre och dras möjlighet till meningsfullt lekis 
är goda tankar och viktiga steg på vägen till att visa omsorg om och respekt för 
varandra över generationsgränserna. 

Medborgarförslaget har remitterats till vård- och omsorgsnämnde n. 

Inom äldreomsorgen i Sala kommun finns dagverksamhet Det är en verksamhet där 
äldre träffas för att umgås och sysselsätta sig med till exempel olika sorters 
handarbete eller någon form av spel. Några kommer till verksamheten när de vill 
och andra mer regelbundet. Resan dit ansvarar varje besökare själv för. 

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att iden om att anordna resor 
med busstransport till denna typ av mötesplatser är värd att beakta i framtida 
planerings- och utvecklingsarbete i kommun. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 
Kommunstyrelser~ 

Box 304 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 Ordforande kommunstyrelsen 

733 2.5 Sala 
Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

p e r -olov. ra p p@ sa la. i€ 

Direkt: 0224-74 7100 



• SALA. 
KOMMUN B1laga KS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

2013/129/2 
Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

r SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaifnlh~ 

Ink. 20!2 -12$ 1 9 

IJ!JJ.YJ......_j2cgl ~~kt~aga 

Dnr 2012/143 

VON§ 145 Medborgarförslag "Gamlis" 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om lekis för äldre- Gamlis. 

Förslagsställaren, från årskurs 6 vid Kila skola, har 2012-10-02 inkommit med ett 
medborgarförslag till Kommunstyrelsens förvaltning. Han berättar att eleverna i 
skolan i ett projekt inom ramen för First Lego League, FLL, väckt en ide om att det 
ska tillskapas ett fritids för äldre som de kallar för Gamlis. I detta har de tänkt sig att 
en buss hämtar äldre som sitter ensamma hemma till ett Gamlis där de kan träffa 
varandra. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2012/85/1 
Klas-Göran Gidlöf föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Information, stöd och utredning 
Klas-Göran Gidlöf Till 

Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Medborgarförslag om lekis för äldre- Gamlis 

Förslagsställaren, från årskurs 6 vid Kila skola, har 2012-10-02 inkommit med ett 
medborgarförslag till Kommunstyrelsens förvaltning. Han berättar att eleverna i 
skolan i ett projekt inom ramen för First Lego League, FLL, väckt en ide om att det 
ska tillskapas ett fritids för äldre som de kallar för Gamlis. I detta har de tänkt sig att 
en buss hämtar äldre som sitter ensamma hemma till ett Gamlis där de kan träffa 
varandra. 

Vård och omsorgsnämnden ser mycket positivt på förslaget och uppskattar att yngre 
skolelever tänker på de äldre och att de inom ramen för sitt skolarbete vill ägna sin 
tid åt att diskutera om att det ska skapas aktiviteter som gör det möjligt för äldre att 
få kontakt och gemenskap med andra. 

Inom äldreomsorgen i Sala kommun finns idag redan det som vi kallar dagverksam
heter. Det är en verksamhet där äldre, och för den delen också yngre, kan träffas för 
att sysselsätta sig med olika saker. Det kan handla om att man ägnar sig åt handar
bete av olika slag eller spelar någon form av spel. 

Det kan också innebära att man bara träffas för att umgås och ha lite gemenskap 
med varandra. Några kommer till en sådan verksamhet när man vill utifrån hur man 
känner det. Andra ansöker om att få delta i verksamhet av mer planerat slag. 

Resan eller promenaden till och från dagverksamheterna ansvarar varje besökare 
för på egen hand. Vissa kan ha tillstånd att resa med färdtjänst och utnyttjar detta 
och andra tar sig till och från dagverksamheterna på annat sätt. Iden om att anordna 
resor med busstransport till Gamlis och andra mötesplatser är värd att beakta i 
framtida planerings- och utvecklingsarbete i kommunen. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård och omsorgsnämnden besluta 

att anta ovan avgivet yttrande som remissvar på inkommet medborgarförslag 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Enheten för information, stöd och utredning 

SAlAKOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 

l (l) 
201Hl-06 

Klas-Göran Gidlöf 
Enhetschef Vilrd- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 sala 

Fax: 0224-192 98 
vard.och. omsorgsforvaltninge n@sa la. se 

Information, stöd och utredning 
Klas-Goran.Gidlof@sala.se 

www.sala.se 



Bilaga KS 2013/129/3 

~~~b~ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-09-28 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2010-09-09 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

SAlAKOM . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -10- O 2 

N a m n : -~~-~-~-~-C::~~-~-~~~!.L~-~----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
G a tu ad res s : -~L~~~~-~~~-~~~~~--!~-------------------------------------------------------------------------------------------------· 

P o st n u m m e r, ort: _?_?_?_~_'!_.?._~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Telefon: 0224-55748 

l Förslagets rubrik: Gamlis 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Hej jag heter Isak och kommer från kila skola åk6. 

Vi håller på med ett projekt som heter FLL. FLL är förkortningen på First 
Lego leauge. 

Då ska man även forska och de är olika forsknings ämnen varje år. I år så 
handlar de om äldre. 

Vi har kommit på en ide att vi ska ha ett lekis för äldre. 

Idag så sitter fler och fler äldre hemma och då har vi tänkt att en buss 

ska åka och hämta de äldre till Gamlis. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204}. 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

underskrift• ____ __j_s_~k _________ g_I_Lnd_b_}cd ____________________________________________ _ 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
ko m mun .info @sala .se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve. sved lund @sala .se 
Direkt: 0224-551 03 



§ 139 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

28 (39} 

Sammanträdesdatum 
52 2013 

2013-05-13 

D nr 2012/302 

Medborgarförslag om innebandy i Willys lokaler 

INLEDNING 
Inge la Rundblad inkom den 2 oktober 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställarna föreslår att Willys lokaler ska används som innebandyhalL 

Beredning 
Bilaga KS 2013/130/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/130/2, yttrande TFU § 35 
Bilaga KS 2013/130/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 137 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdd0 



SALA Bilaga KS 2013/130/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

l (l) 
2013-04-28 

SAlAKOI~IKilUN · 
Kommunstyrelser.,, förvaltniilg 

ilnk. 20i3 - 2 9 

l~e?~~bi~~--
Svar på medborgarförslag om innebandy i Willys lokaler 

Inge la Rundblad inkom den 2 oktober 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställarna föreslår att Willyslokaler ska används som innebandyhalL 

Medborgarförslaget har remitterats till teknik- och fritidsutskottet 

Behovet av nya lokaler för inomhusidrott (20 x 40 m.) är stort i Sala kommun. 
Kultur- och fritidsenheten skriver att det finns andra platser där det skulle vara 
optimalt att anlägga en nu idrottshall, till exempel vid Lärkan. Detta för att kunna 
samutnyttja lokaler, personalresurser och samla aktiviteter till ett område i enlighet 
med Vision Lärkan. För närvarande pågår en översyn av vision Lärkan i samråd med 
föreningslivet i Sala. Sala kommuns huvudspår är att samla de flesta 
idrottsaktiviteterna till Lärkan. Om och när Willyslokaler blir till försäljning får Sala 
kommun ta ställning till om dessa lokaler är ett alternativ för en innebandyarena. 
Att i dagsläget köpa in den föreslagna butikslokalen är inte aktuellt 

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

att anse medborgarförslaget avslaget 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordföra11de 

per -o lov. ra p p@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



Il $AlA Bilaga KS 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2 0 13/ 13 0 f lfEKNIK- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

§ 35 

Justerandes slgn 

2012-12-06 

D nr 2012/302 

Yttrande över medborgarförslag om innebandyhall i Willyslokaler 

INLEDNING 
Medborgarförslag har inkommit från Ingela Rundblad där hon föreslår att Willys 
butikslokal kan användas till innebandyhalL 

Beredning 
Bilaga TFU 2012/18/1, Medborgarförslag från Ingela Rundblad 2012-10-10. 

Bilaga TFU 2012/18/2, Yttrande från kultur- och fritidsenheten, 2012-11-09. 

BESLUT 
Teknik- och fritidsutskottet beslutar 

att avge yttrande i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2012-11-09. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Z!:!?· U -if 

Utdragsbestyrkande 

5 (16) 



SAlA SALAKOMMUN 
Kultur & Fritid 

KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSESFÖRVALTNINGEN 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

Ink. 

Medborgarförslag om innebandyhall i Willyslokaler 

2012 -11- 1 2 

Behovet av nya lokaler för inomhusidrott (20x40m) är stort i Sala kommun. 
Möjligheten att omvandla Willyslokaler till en innebandyarena låter som en 
spännande tanke. 

4 

Det finns dock andra platser där det skulle vara optimalt att anlägga en ny 
idrottshall (20x40m), tex vid Lärkan. Detta för att kunna samutnyttja lokalerna, 
personalresurser och samla aktiviteter till ett område i enlighet med Vision Lärkan. 

Om och när Willyslokaler blir till försäljning får Sala kommun ta ställning till om 
dessa lokaler är ett alternativ för t ex en innebandyarena. 

~~ur- o~h 7enheten 

Rker~ 
TF Enhetschef 

1 (1) 
2012-11-09 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 

Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 
kulturfritid@salcue 

Roger Nilsson 
Fritidsintendent/stf kultur- och fritidschef 

Roger. Ni Is son@ sa la. se 
Direkt: 0224-555 04 

www.sala.se 



Bilaga KS 2013/130/3 

BLANKETT; MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE :-SALA KOMMUN! ! Kommunstvrelsens förvaltning ! 
Kommunfullmäktige 
Sala kommun · 2012 ~m- 1 s i 
Stora Torget l 
733 25 sala Aktbilaga · 

.... L ... _ 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-10-10 

N a m n : ·-~01t~J~-~~~~~~~-~------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ga tu a d res s : -~-~,::-~y:~_0_~-~Y-~-~.::~_? __ _ 

Postnummer, ort: 733 }_~-~~-~-~-------------------

T e l efo n : _Q2_2_4_c1_2_9~Q,_Q7_0_:2_6_D_6_4~~---···················· 

: r:orslagets rubrik: 
Innebandyhall i Willyslokaler 

82skriv och motiver<3 ditt förs!ag: 

Eftersom jag är mamma till tvd innebandyspelande barn och har en make som är engagerad som tränare i barnens idrott vet jag att 
det i dagsläget rader stor brist på träningstider inomhus. Barnen får korta träningspass vilket gör att det blir svårt att hinna de 
moment som en träning bör innehålla. De får ocksJ sena träningstider som får till följd att de är trötta när det ar dags att gå upp till 
skolan nästa dag (ett gäng 11-12-åringar tränar till 21.30 på onsdagar]. 

!g dl" kom jag på en id€! Jag läste att Willys eventuellt skulle bygga en ny butikslokal inom en snar framtid. Då föresiar jag att 
kommunen köper den gamla butikslokalen och med hjälp av sponsorer ser till att den stora inomhusytan beläggs med ett golv 
lämpllgt för innebandyspeL Säkert blir det också ett hörn över för några enkla omklädningsrum. Ingen läktare, mgen cafeteria, inget 
annat kostsamt behövs, utan bara en enkel hall anpassad för alla de lag som slåss om tider i de befintliga hallarna. 

Kanske skulle det då också kunna gå att starta ett innebandygymnasium i Kungsängsgymnasiets regi? Tänk om vi kunde locka både 
vara egna ungdomar att stanna kvar och studera i Sala istället för att bekosta deras utbildning i andra kommuners skolor! Och tänk 
om vi kunde locka hit andra kommuners ungdomar och få betalt fOr att de vill studera här i Sala, där innebandyn faktiskt grundades. 

Med en lämplig lokal på nära avstånd f rim skolan och med de bra p.>rkeringsmöjligheter som redan finns så skulle detta förslag bl! 
ett perfekt alternativ för bad e skola och föreningsliv. 

SjJ!ddart står kommunen fur de di·iftskostnader som uppstår i samband med lokalens nyttjande! 

T~i:lk vilken möJlighet ni nu har att glädja och uppmuntra alla idrottande barn och ungdomar! Ni har chansen att ge dem 

förutsMtningar för att leva ett aktivt, idrottande liv som fOrhoppningsvis också leder till att de b !i r aktiva, friska vuxna! 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullm~ktige 

Bo.-. 304 

llesöksadrrss: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

Virve Svedlund 

Kommunfullmäktigr$" kreterare 
iirve .SV!.:dl und (<y c :eda. sr: 

733 25 Sala kom m u n. info@sa la. ~-e 
www.sala.se 

Direkt: 0224-SSl 03 



'"l: r-:~""7.!' SALA 
KOMMUN 

§ 140 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 20132/306 

Medborgarförslag om borttagande av smala trottoarer 

INLEDNING 
Synskadade i SRF Sala-Heby, genom bland annat Dagmar Wallin med flera, har den 
15 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställarna 
föreslår att alla smala trottoarer tas bort och ersätts med asfalt och vita markeringar 
ut mot gatan. Motivet till förslaget är, enligt undertecknade, att vissa gator i Sala 
stad, som Brunnsgatan, Fredsgatan med flera är så smala att man tvingas gå på gatan 
istället. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/131/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/131/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/131/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 138 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA Bilaga KS 2013/131/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om borttagande av smala trottoarer 

Synskadade i SRF Sala-Heby, genom bland annat Dagmar Wallin med flera, har den 
15 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställarna 
föreslår att alla smala trottoarer tas bort och ersätts med asfalt och vita markeringar 
ut mot gatan. Motivet till förslaget är, enligt undertecknade, att vissa gator i Sala 
stad, som Brunnsgatan, Fredsgatan med flera är så smala att man tvingas gå på gatan 
istället. 

Medborgarförslaget har remitterats till teknik- och fritidsutskottet 

Tekniska kontoret arbetar löpande med mindre anpassningar i gaturummet för att 
bygga bort de hinder- "enkelt avhjälpta hinder"- som finns för personer med funk
tionsnedsättning och i övrigt skapa attraktiva gatumiljöer. Dock är detta en kostsam 
investering och prioritering görs utifrån de mest frekvent använda stråken. Ett årligt 
investeringsprojekt skulle kunna skapas för att påskynda arbetet med det offentliga 
rummet och tillgängligheten. 

Anpassning av gaturummet men också ökad trygghet är viktiga åtgärder för att göra 
offentliga miljöer tillgängliga för alla. Budgetberedningen görs uppmärksamma på 
behovet av årligt investeringsanslag för att öka tillgängligheten i det offentliga 
rummet 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

Per-Olov Rapp SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Bo:< 304 

Besoksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 OrdfOrande kommunstyrelsen 

733 25 Sala 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

D1rekt: 0224-74 71 OCJ 
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YTTRANDE 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Lisa Granström 

YTIRANDE 

SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 

2012 -11- 2 o 
Dlarienr 

. . jAktbiL·'· 
c ,, l -

Yttrande över medborgarförslag om borttagande av smala 
trottoarer 
Medborgarförslag har inkommit om förslag på att; alla smala trottoarer tages bort 
och ersättes med asfalt och vita markeringar ut mot gatan. Motivet till förslaget är, 
enligt undertecknade, att vissa gator i Sala stad så som Brunnsgatan, Fredsgatan mfl 
är så smala att man tvingas gå på gatan istället 

Tekniska kontoret arbetar löpande med mindre anpassningar i gaturummet för att 
bygga bort de hinder, "enkelt avhjälpta hinder", som finns för personer med 
funktionsnedsättning och i övrigt skapa attraktiva gatumiljöer. Dock är detta en 
kostsam investering och prioritering görs utifrån de mest frekvent använda stråken. 

Tekniska kontoret föreslår att ett årligt investeringsprojekt tillskapas för att skynda 
på arbetet med de offentliga rummet och tillgängligheten. Nuvarande årliga 
investeringsmedel är inte tillräckliga för det arbete som behöver genomföras. 

Lisa Granström Evelina Söderman 

Enhetschef Samhällstekniska enheten Enhetschef Gata/park 

SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 022.4-550 00 
Fax: 0224-185 56 

tekniska@sala.se 
www.sala.se 

lisa Granström 
Enhetschef 

Lis a. G ranstrom @sa la .s e 
Direkt: 0224-552 51 



Bilaga KS 2013/131/3 

Sala oktober 2012-09-23 SALAKOM UN .

1 Kommuns!vrelsens förvaltning 

Till Kommunfullmäktige i Sala ,Ink 2012 -10- 15 

Medborgarförslag 

Vi är många funktionshindrade i Sala, som har svårigheter att 
ta oss fram på vissa gator. 
Trottoarerna på ex. vis Brunnsgatan, Fredsgatan med flera, är 
så smala att man tvingas gå på gatan i stället. 
Farligt och svårt för oss med synskador, rullatorer, rullstolar 
och andra gånghjälpmedeL 
För trafiksäkerheten helt förkastligt. 

Vi föreslår därfor att: 
Alla smala trottoarer tages bort och ersättes med asfalt 
och vita markeringar ut mot gatan. 

Synskadade i SRF Sala-Heby 

Aktbilaga 
l 
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§ 141 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013·05-13 

Dnr 2012/314 

Medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestöd 

INLEDNING 
Per Tjärnströ m, har den 18 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att kommunen i högre grad än idag ska indi
vidanpassa insatsen boendestöd samt att det ska skapas bättre förutsättningar 
för nyinflyttade med behov av stödåtgärder. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/132/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/132/2, yttrande VON§ 144 
Bilaga KS 2013/132/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 139 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
Qll anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

Qll anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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l (l) 
2013-04-28 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelser:; förvaltniil9 

Svar på medborgarförslag om att se över och individanpassa bo
endestödet 

Per Tjärnströ m, har den 18 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att kommunen i högre grad än idag ska individ
anpassa insatsen boendestöd samt att det ska skapas bättre förutsättningar 
för nyinflyttade med behov av stödåtgärder. 

Medborgarförslaget har remitterats till Vård- och omsorgsnämnden. 

Insatsen boendestöd beviljas efter ansökan utifrån regler i socialtjänstlagen (SoL) 
och vad som fastställts i Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för bedömning av 
insatser enligt 4 kap l§ SoL för äldre och funktionshindrade. Insatsen ges utifrån en 
ansökan och bedömning av behov av stöd för uppnående av skälig levnadsnivå. Det 
är alltså den enskildes specifika behov och inte enbart dennes egna önskemål som 
styr vilken omfattning och utformning insatsen får i det enskilda fallet. Dock finns 
enligt gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer redan idag inte bara stort ut
rymme för individanpassa insatsen, utan det är tänkt att insatsen ska utformas uti
från den enskilde individens specifika situation och förhållanden och de omständlig
heter varunder just den person det handlar om lever. Så den individanpassning för
slagställaren önskar är alltså redan idag möjlig. 

När det gäller frågan om handläggningstid och tid mellan beslut om insats och verk
ställighet är förvaltningens ambition alltid att handlägga ärenden så enkelt och 
snabbt som möjligt. Dock kan en del utredningar ta längre tid beroende på särskilda 
omständigheter som kan föreligga i specifika fall. Alla ska erhålla en rättssäker 
handläggning av sitt ärende där hänsyn kan tas till samtliga omkringliggande och 
påverkande faktorer. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

5ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 

Qfr-OikY·.[@.I2..@.::::._;,lla.~.e_ 

Direkt 0224-74 7100 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

SALA KOMMUN · 
Kommlln.,tvrelsens förvaltnih\1' 

Ink 2012 -12- 1 9 
Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Dnr 2012/142 

VON§ 144 Medborgarförslag boendestöd 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet 

Till kommunstyrelsens förvaltning har inkommit två förslag 2012-10-18 
från samma förslagsställare om att kommunen i högre grad än idag ska 
individanpassa insatsen boendestöd som ges utifrån regler i socialtjänstlagen 
(SoL) och vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för bedömning av insatser 

enligt 4 kap 1 §socialtjänstlagen (2001:453) samt att det ska skapas bättre 
förutsättningar för nyinflyttade med behov av stödåtgärder. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2012/84/1 

Klas-Göran Gidlöf föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Information, stöd och utredning 
Klas-Göran Gidlöf Till 

Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestö
det samt att skapa bättre förutsättningar för nyinflyttade med 
behov av stödåtgärder 

Till kommunstyrelsens förvaltning har inkommit två förslag 2012-10-18 från 
samma förslagsställare om att kommunen i högre grad än idag ska individan
passa insatsen boendestöd som ges utifrån regler i socialtjänstlagen (SoL) 
och Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för bedömning av insatser enligt 
4 kap. 1 §socialtjänstlagen (2001:453) samt att det ska skapas bättre förut
sättningar för nyinflyttade med behov av stödåtgärder. 
Insatsen boendestöd beviljas efter ansökan utifrån ovan angivet lagrum och i 
enlighet med vad som anges i av Vård- och omsorgsnämnden fastställda rikt
linjer för bedömning av insatser enligt 4 kap. 1 § SoL för äldre och funktions
hindrade. Insatsen ges utifrån en ansökan och bedömning av behov av stöd 
för uppnående av skälig levnadsnivå. Det är alltså den enskildes specifika 
behov och inte enbart dennes egna önskemål som styr vilken omfattning och 
utformning insatsen får i det enskilda fallet. 

Dock finns enligt gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer redan idag 
inte bara stort utrymme för att individanpassa insatsen utan det ligger också 
implicit i lagens mening att insatsen ska utformas utifrån den enskilde indi
videns specifika situation och förhållanden och de omständigheter varunder 
just den person det handlar om lever. 

Den individanpassning förslagsställaren önskar är alltså redan idag möjlig. 
Dock finns naturligtvis begränsningar vad gäller utförarens möjligheter att 
verkställa önskemål av olika slag. Här kan regler om arbetsmiljö och försäk
ringar för anställd personal bestämma att vissa önskemål inte är genomför
bara. Trots en hög grad av flexibilitet hos personal kan regler om arbetstid 
och schemamässiga rutiner i en del fall också utgöra hinder. 

Vad gäller frågan om handläggningstid och tid mellan beslut om insats och 
verkställighet av densamma gäller att förvaltningens ambition alltid är att 

SALAKOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 

1(2) 
2012-11-06 

Klas-Göran Gidlöf 
Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 Sala 

Fax: 0224-192 98 
vard. och. omsorgsforvaltn ingen @s al a .se 
www.sa!a.se 

Information, stöd och utredning 
K!as-Goran.Gidlof@sala.se 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

handlägga ärenden så enkelt och snabbt som möjligt. Dock kan en del ut
redningar ta längre tid beroende på särskilda omständigheter som kan före
ligga i specifika enskilda fall. Ibland kan också tiden fram till att ett fattat 
beslut verkställs bli längre på grund av faktorer i det enskilda fallet 

Frågan om möjlighet att erhålla insatser inom kortare tidsrymd handlar ock
så om vilka slag av insatser det är fråga om i det enskilda fallet. Vissa insatser 
av orovårdande karaktär är naturligtvis viktigare att den enskilde får med 
kortare varsel och insatser av mindre nödvändigt slag kan i en del fall vänta 
lite längre. 

Det måste trots allt beaktas att alla ska erhålla en rättssäker handläggning av 
sitt ärende där hänsyn kan tas till samtliga omkringliggande och påverkande 
faktorer. Det kan också vara på det sättet att just den extra individanpassning 
som förslagsställaren efterfrågar kan göra att handläggningstiden ökar något, 
vilket alls inte behöver vara till nackdel för individen utan det kan i sig inne
bära att insatsens utformning passar mer rätt och att stödet blir det bästa 
möjliga för den situation vari den sökande befinner sig. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård- och omsorgsnämnden besluta 

att anta avgivet yttrande som remissvar på de två inkomna medborgar
förslagen. 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 

Enheten för information, stöd och utredning 

2(2) 
2012-11-06 



Bilaga KS 2013/132/3 SALA KOMMUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 ~ 10~ 1 8 

Medborgarförslag 2 för omsorgen i Sala Kommun. 
Hej, jag heter Per Tjärnström, en kille på 27 år från Örnsköld svik, jag har en medfödd 
CP-skada vilket gjorde att jag fick mycket problem i gymnasieskolan tidigare, valde då att flytta, hamnade i 
utkanten av Sala men känner att jag inte klarar mig helt själv. Jag vet sedan tidigare 
att jag inte klarar mig helt själv och har sen tidigare haft boendestöd genom Sol, detta ordnade 
jag väldigt tidigt även här i Sala och nu efter en hel månad på min nya adress har jag inte fått 
klart mitt stöd, jag har träffat min stödperson enbart l gång men även haft ett möte men detta har dragit 
ut mycket på tiden vilket gjort att jag blivit väldigt ensam och isolerad här där jag bor. 

Jag har även undersökt stödet och gett egna önskemål som att t.ex. boendestödjare ska kunna 
följa med att handla de första gångerna jag åker och handlar antingen med kommunbil eller att 
man har l bil var men p.g.a. försäkringsregler sägs detta inte fungera vilket gör att man har 

svårare att få det $töd man efterfrågar, ett boendestöd handlar om att få stöd i vardagen, 
allt från det praktiska i hemmet till att få lite socialt stöd om man som jag är väldigt ensam. 

Jag har äv.en hört av en handläggare att jag ska ta tag i saker och ting själv, att min ålder gör 
att jag borde kunna klara mig själv, låter mer som att jag är för gammal för att få stöd i vardagen, 
då boendestödet i sig ska leda till självständighet. 

Ett bra boendestöd kan både vara långvarigt och kortvarigt, men är det ett bra stöd som verkligen 
fungerar kanske det har större chans att leda till att man blir självständig efter en tid och därmed klarar sig 
själv. 

Jag föreslår därmed i detta medborgarförslag att man ser över stödet som ges och försöker lägga mer 
vikt på att individanpassa stödet efter önskemål istället för att titta på sina egna regler och direktiv. 
Att ha regler som hindrar personers önskemål kan i sin tur ge stor oro och en sämre levnadstandard. 

Per Tjärnström 
F 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
I<OMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/313 

Medborgarförslag om att skapa bättre förutsättningar för 
nyinflyttade med behov av stödinsatser 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom den 18 oktober 2012 med rubricerat medborgarförs lag. 
Förslagsställaren föreslår att skapa bättre förutsättningar för nyinflyttade, att 
snabbt kunna få stödåtgärder som ansöks i ett tidigt skeende. Detta för att den 
nyinflyttade inte ska bli ensam, utan vara välmående och snabbare bli självständig. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/133/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/133/2, yttrande VON§ 144 
Bilaga KS 2013/133/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 140 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S] yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

31 (39) 
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Per-O lov Rapp 

Svar på medborgarförslag om att skapa bättre förutsättningar för 
nyinflyttade med behov av stödinsatser 

Per Tjärnström inkom den 18 oktober 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att skapa bättre förutsättningar för nyinflyttade, att 
snabbt kunna få stödåtgärder som ansöks i ett tidigt skeende. Detta för att den 
nyinflyttade inte ska bli ensam, utan vara välmående och snabbare bli självständig. 

Medborgarförslaget har remitterats till vård- och omsorgsnämnden. 

Det är den enskildes specifika behov och inte enbart dennes egna önskemål som styr 
vilken omfattning och utformning insatsen får i det enskilda fallet. Det finns, enligt 
gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer, redan idag stort utrymme för att 
individanpassa insatser. Det ligger också implicit i lagens mening att insatsen ska 
utformas utifrån individens specifika situation, förhållanden och omständigheter 
som individen i fråga lever under. Den individanpassning förslagställaren önskar är 
alltså redan idag möjlig. 

När det gäller frågan om handläggningstid och tid mellan beslut om insats och 
verkställighet är förvaltningens ambition alltid att handlägga ärenden så enkelt och 
snabbt som möjligt. Dock kan en del utredningar ta längre tid beroende på särskilda 
omständigheter som kan föreligga i specifika fall. Alla ska erhålla en rättssäker 
handläggning av sitt ärende där hänsyn kan tas till samtliga omkringliggande och 
påverkande faktorer. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

l (l) 
2013~04-28 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besoksadress: Stora Torg,et l 
'/dxel: 02.24-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun .info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 

C.U..:..Qkv.r<1J.J!J:!!.:Ai,_.;r 
Dlrekt:0224-74 7100 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

VON§ 144 Medborgarförslag boendestöd 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestödet 

Till kommunstyrelsens förvaltning har inkommit två förslag 2012-10-18 
från samma förslagsställare om att kommunen i högre grad än idag ska 
individanpassa insatsen boendestöd som ges utifrån regler i socialtjänstlagen 
(SoL) och vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för bedömning av insatser 

enligt 4 kap 1 §socialtjänstlagen (2001:453) samt att det ska skapas bättre 
förutsättningar för nyinflyttade med behov av stödåtgärder. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2012/84/1 

Klas-Göran Gidlöf föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

l Utdcagsbestyrkande 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Information, stöd och utredning 
Klas-Göran Gidlöf Till 

Vård- och omsorgsnämnden 
Sala kommun 

Medborgarförslag om att se över och individanpassa boendestö
det samt att skapa bättre förutsättningar för nyinflyttade med 
behov av stödåtgärder 

Till kommunstyrelsens förvaltning har inkommit två förslag 2012-10-18 från 
samma förslagsställare om att kommunen i högre grad än idag ska individan
passa insatsen boendestöd som ges utifrån regler i socialtjänstlagen (SoL) 
och Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för bedömning av insatser enligt 
4 kap. 1 §socialtjänstlagen (2001:453) samt att det ska skapas bättre förut
sättningar för nyinflyttade med behov av stödåtgärder. 

Insatsen boendestöd beviljas efter ansökan utifrån ovan angivet lagrum och i 
enlighet med vad som anges i av Vård- och omsorgsnämnden fastställda rikt
linjer för bedömning av insatser enligt 4 kap. 1 § SoL för äldre och funktions
hindrade. Insatsen ges utifrån en ansökan och bedömning av behov av stöd 
för uppnående av skälig levnads nivå. Det är alltså den enskildes specifika 
behov och inte enbart dennes egna önskemål som styr vilken omfattning och 
utformning insatsen får i det enskilda fallet. 

Dock finns enligt gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer redan idag 
inte bara stort utrymme för att individanpassa insatsen utan det ligger också 
implicit i lagens mening att insatsen ska utformas utifrån den enskilde indi
videns specifika situation och förhållanden och de omständigheter varunder 
just den person det handlar om lever. 

Den individanpassning förslagsställaren önskar är alltså redan idag möjlig. 
Dock finns naturligtvis begränsningar vad gäller utförarens möjligheter att 
verkställa önskemål av olika slag. Här kan regler om arbetsmiljö och försäk
ringar för anställd personal bestämma att vissa önskemål inte är genomför
bara. Trots en hög grad av flexibilitet hos personal kan regler om arbetstid 
och schemamässiga rutiner i en del fall också utgöra hinder. 

Vad gäller frågan om handläggningstid och tid mellan beslut om insats och 
verkställighet av densamma gäller att förvaltningens ambition alltid är att 

SALA KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 

1 (2) 
2012-11-06 

Klas-Göran Gldlöf 
Enhetschef vard-och omsorgsförvaltningen 

Box 304 

733 25 Sala 
Fax: 0224-192 98 

va r d. och. o m sorgsfo rva ltn ingen@ s a la .s e 
www.sala.se 

Information, stöd och utredning 
Kl as -Go ra n. Gid l of@ s a la .se 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

handlägga ärenden så enkelt och snabbt som möjligt. Dock kan en del ut
redningar ta längre tid beroende på särskilda omständigheter som kan före
ligga i specifika enskilda fall. Ibland kan också tiden fram till att ett fattat 
beslut verkställs bli längre på grund av faktorer i det enskilda fallet. 

Frågan om möjlighet att erhålla insatser inom kortare tidsrymd handlar ock
så om vilka slag av insatser det är fråga om i det enskilda fallet. Vissa insatser 
av omvårdande karaktär är naturligtvis viktigare att den enskilde får med 
kortare varsel och insatser av mindre nödvändigt slag kan i en del fall vänta 
lite längre. 

Det måste trots allt beaktas att alla ska erhålla en rättssäker handläggning av 
sitt ärende där hänsyn kan tas till samtliga omkringliggande och påverkande 
faktorer. Det kan också vara på det sättet att just den extra individanpassning 
som förslagsställaren efterfrågar kan göra att handläggningstiden ökar något, 
vilket alls inte behöver vara till nackdel för individen utan det kan i sig inne
bära att insatsens utformning passar mer rätt och att stödet blir det bästa 
möjliga för den situation vari den sökande befinner sig. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård- och omsorgsnämnden besluta 

att anta avgivet yttrande som remissvar på de två inkomna medborgar
förslagen. 

Klas-Göran Gid! ö f, enhetschef 

Enheten för information, stöd och utredning 

2(2) 
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SALA 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

handlägga ärenden så enkelt och snabbt som möjligt. Dock kan en del ut
redningar ta längre tid beroende på särskilda omständigheter som kan före
ligga i specifika enskilda fall. Ibland kan också tiden fram till att ett fattat 
beslut verkställs bli längre på grund av faktorer i det enskilda fallet. 

Frågan om möjlighet att erhålla insatser inom kortare tidsrymd handlar ock
så om vilka slag av insatser det är fråga om i det enskilda fallet. Vissa insatser 
av om vårdande karaktär är naturligtvis viktigare att den enskilde får med 
kortare varsel och insatser av mindre nödvändigt slag kan i en del fall vänta 
lite längre. 

Det måste trots allt beaktas att alla ska erhålla en rättssäker handläggning av 
sitt ärende där hänsyn kan tas till samtliga omkringliggande och påverkande 
faktorer. Det kan också vara på det sättet att just den extra individanpassning 
som förslagsställaren efterfrågar kan göra att handläggningstiden ökar något, 
vilket alls inte behöver vara till nackdel för individen utan det kan i sig inne
bära att insatsens utformning passar mer rätt och att stödet blir det bästa 
möjliga för den situation vari den sökande befinner sig. 

Med vad som ovan anförts föreslås Vård- och omsorgsnämnden besluta 

att anta avgivet yttrande som remissvar på de två inkomna med borgar
förslagen. 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 

Enheten för information, stöd och utredning 
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Bilaga KS 2013/133/3 

Medborgarförslag 1 för omsorgens verksamhet, 

~~SÄIARo-1\IHii'fUN··· 
Kommunstyrelsensförvaltning 

Ink, 2012 ~m~ 1 s 
mar l e nr 

Q.O\.: 

Hej, jag heter Per Tjärnström, en kille på 27 år från Örnsköldsvik, jag har en medfödd 
CP-skada vilket gjorde att jag fick mycket problem i gymnasieskolan tidigare, valde då att flytta, hamnade i 
utkanten av Sala men känner att jag inte klarar mig helt själv, Jag vet sedan tidigare 
att jag inte klarar mig helt själv och har sen tidigare haft boendestöd genom Sol, detta ordnade 
jag väldigt tidigt även här i Sala och nu efter en hel månad på min nya adress har jag inte fått 
klart mitt stöd, jag har träffat min stödperson enbart 1 gång men även haft ett möte men detta har dragit 
ut mycket på tiden vilket gjort att jag blivit väldigt ensam och isolerad här där jag bor, 

Jag föreslå därmed för Sala Kommun genom detta medborgarförslag att skapa bättre förutsättning 
för oss utsatta så att även vi nyinflyttade snabbt ska kunna få de stödåtgärder som efterfrågas och ansöks i 
tidigt skede för att jag eller någon annan nyinflyttad inte ska bli helt ensam utan ska kunna få sitt stöd 
vilket i sin tur kan leda till ett bra välmående och att man snabbare blir självständig och inte 
beh(>ver oroa sig för att vara helt ensam eller liknande, jag ser mitt stöd som ett sätt att få stöttning till att 
bli självständig och då måste man kunna få ett regelbundet stöd utan uppehåll p.g.a. långa 
handläggningstider. 

Per Tjärnström 
l 

-· l ---



§ 143 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/294 

Medborgarförslag om säkerheten vid Ransta järnvägsövergångar 

INLEDNING 
Eva Edin, ordförandeiRansta Nästa Bygdegårdsförening, tillsammans med Ransta 
!K och Ranstaortens PRO, inkom den 9 oktober 2012 med rubricerad motion. För
slagsställarna föreslår att Sala kommun undersöker hur säkerheten kan förbättras 
vid järnvägskorsningarna i Ransta. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/134/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/134/2, KF§ 125, yttranden TFU § 37 och SBU § 39 
Bilaga KS 2013/134/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 141 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Anders Westin (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att Sala kommun initierar en dialog med berörda intressenter med syfte att utveckla 
säkerheten kring järnvägsövergången i Ransta. 

Per-Olov Rapp (S), Hanna Westman (SBÄ) och Gunnel Söderström (V) yrkar 
bifall till Anders Westios yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun initierar en dialog med berörda intressenter med syfte att utveckla 
säkerheten kring järnvägsövergången i Ransta, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

32 (39) 



Bilaga KS 2013/134/1 

l (2) 
2013-04-28 

DIARlEN R: 2012/294 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA K-Oi';li\IlUN 
Kommunstyrelser"; förvaltning 

In i..- !"\ f" 

"' C:J 

Diari8) o/.7-tJlJIA~:ga ~-

Svar på medborgarförslag om säkerheten vid järnvägs-
övergångarna i Ransta 

Eva Edin, ordförande i Ransta Nästa Bygdegårdsförening, tillsammans med Ransta 
!K och Ranstaortens PRO, inkom den 9 oktober 2012 med rubricerad motion. 
Förslagsställarna föreslår att Sala kommun undersöker hur säkerheten kan 
förbättras vid järnvägskorsningarna i Ransta. 

Förslagsskrivarna skriver att det kan upplevas obehagligt att gå, cykla eller köra bil 
vid spårområdet. Att föräldrar upplever det otryggt att släppa iväg sina barn när de 
måste passera spårområdet. Likaså har brandkåren svårt att komma fram vid 
utryckning. Några saker som föreningarna tycker är bristfälliga är den dåliga 
belysningen på spårområdet. De båda trevägskorsningarna som finns båda sidor om 
plankorsningen med otydliga regler är problematiska. Spårområdet har ojämna 
asfaltskanter som kan ställa till det för barnvagnar, rullatorer och cyklister. 
Trottoarer och övergångsställen skulle hjälpa gångtrafikanterna och en tunnel skulle 
förenkla passagen. 

Vidare synpunkter från förslagsställarna rör parkeringarna efter Stationsvägen. Det 
brådskar med att iordningsställa parkeringar för pendlarna och de boende i 
området. Som det varit hittills under vintrarna så har Ransta Nästa 
Bygdegårdsförening fått bekosta pendlar- och tidvis boendeparkering. 

Om förbättringar kommer att göras i samarbete med Banverket önskar 
förslagsställaren att Sala kommun hjälper till med den formalia som kan uppkomma. 
Det vore positivt om dessa förbättringar kunde ske i samband med den kommande 
anläggningen av en pendlarparkering invid spåret. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att uppdra till kommunstyrelsen 
att ta fram en kostnadsberäkning för 20-40 parkeringsplatser, där det framgår hur 
samfinansiering och avtal gällande skötsel av parkering mellan Sala kommun och 
salabostäder AB kan överenskommas och att undersöka möjligheterna till 
medfinansiering av investeringen för ändrad och utökad pendlarparkering i Ransta. 

Det är Trafikverket som ansvarar för drift, underhåll och säkerheten vid och i 
anslutning till järnvägen. För vägen över järnvägsspåret, stationsvägen i väster och 
Fastbovägen i öster, ansvarar Trafikverket Sala kommun ansvarar för de vägar som 
ansluter till stationsvägen och Fastbovägen. Sala kommun och tekniska kontoret 
arbetar för säkra gator, vägar och övriga trafikmiljöer. En förändring har skett 
under vintern 2013 såtillvida att platserna vid busshållplatsen snöröjs iRansta 
framöver 

Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

Besöksadress: Stora Torget l 
vaxel: 0224-747000 Kommunstyrelsens ordförande 

733 25 Sala 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

per -o l o v. ra p p @sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Sala kommun kan se över den skyltning som finns på platserna och de anslutande 
vägarna som kommunen ansvarar för, och vid behov förändra/förstärka skyltning. 
Detta sker då i samråd med Trafikverket 

Tekniska kontoret uppmanar i sitt yttrande Ransta Nästa Bygdegårdsförening med 
flera att ta kontakt med Trafikverket, Region Öst, enhet planering, när det gäller 
investeringar på vägen. För underhåll på spårområdet hänvisas till Trafikverket 
Underhållsområde Öst Stockholm, sektion Mälardalen. Sala kommun har 
fortlöpande dialog med Trafikverket om behov av olika åtgärder i och direkt 
anslutning till banvallen. Förslagsställarnas önskemål kommer att kommuniceras 
vid nästa möte under våren 2013. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2013-02-18 



§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

SAlABilaga KS 2013/134/2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

2012-11-26 

Dnr 2012.145 KH nr65 

Svar på medborgarförslag om pendlarparkering vid järnvägs
stationen i Ransta 

INLEDNING 
Mikael Jonsson och Anders Westin har den 19 juni 2012 inkommit med rubricerade 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att pendlarparkering anläggs vid 
järnvägsstationen i Ransta med ett tiotal p-platser enligt bilagd skiss. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/218/1, svar på medborgarförslag. 
Bilaga KS 2012/218/2, TFU § 7 yttrande. 
Bilaga KS 2012/218/3, medborgarförslag. 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2012-10-30, § 85. 
Kommunstyrelsen 2012-11-08, § 258. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

att ställa sig positiv till medborgarförslaget, 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram kostnadsberäkning för ca 20-40 
parkeringsplatser, där det framgår hur samfinansiering och avtal gällande skötsel 
av parkering mellan Sala kommun och salabostäder AB kan överenskommas samt 
undersöka möjligheterna till medfinansiering av investeringen för ändrad och ut
ökad pendlarparkering i Ransta, samt 

att därmed anse medborgarförslaget bifallet. 

Utdrag 

tekniska kontoret 
salabostäder AB 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 37 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
TEKNIK- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-06 

rsALA.KOIIIIMUN. :1 16) 
\Kommunstyrelsens fonta\tmnu 

l l 2 
! 
' -L-..-- Aktbilaga 
lDiar.iem r ··ft· ··?t') /.' ~QU /.- 'b 

D r2012/294 

Yttrande över medborgarförslag om säkerheten vid järnvägs
övergångarna i Ransta 

INLEDNING 
Medborgarförslag har inkommit från Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom 
ordförande Eva Edin, där det föreslås att säkerheten borde förbättras för trafikanter, 
gående och cyklister vid järnvägsövergångarna i Ransta. 

Beredning 
Enhetschef Lisa Granström föredrar ärendet 

Bilaga TFU 2012/20/1, Medborgarförslag 2012-10-24. 

Bilaga TFU 2012/20/2, Yttrande från tekniska kontoret 2012-11-19. 

BESLUT 
Teknik- och fritidsutskottet beslutar 

att avge yttrande i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2012-11-19, 

samt föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att sända medborgarförslaget med tillhörande 
handlingar till Trafikverket 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



1{1) 
2012-11-19 

DIARIENR: 2012/294 

YTTRANDE 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Lisa Granström SAlAKOMMUN 

Tekniska förvaltninqen 

2012 -11- 20 
Diarlen r , , l AktbiL, 

,:t1J l;( j:z_ ?'f l IC 

YTIRANDE 

Yttrande över medborgarförslag om ökad säkerhet vid 
järnvägsövergångarna i Ransta 
Ransta Nästa Bygdegårdsförening mfl har till Sala kommun inkommit med ett 
medborgarförslag kring ökad säkerhet vid järnvägsövergångarna i Ransta, 

Följande punkter anses vara bristfälliga eller behöver kompletteras: 

L Det saknas belysning vid den norra plankorsningen. 
2. Otydliga trafikregler för biltrafikanter på östra och västra sidan av norra 

plankorsningen 
3. Avsaknad av trottoarer och övergångsställen vid norra plankorsningen 
4. Bristande underhåll på spårområdet 
5. Tunnel under järnvägen 

ANSVARSOMRÅDEN 
För drift, underhåll och säkerhet vid och i anslutning till järnvägen ansvarar 
Trafikverket 

För vägen över järnvägsspåret, stationsvägen (i väster) och Fastbovägen (i öster) 
ansvarar Trafikverket. 

Sala kommun ansvarar de vägar som ansluter till stationsvägen och Fastbovägen. 

TEKNISKA KONTORETS YTTRANDE 
Sala kommun och tekniska kontoret arbetar för säkra gator, vägar och övriga 
trafikmiljöer. l förekommande fall krävs ett omfattande samarbete med Trafikverket 
som ansvarar för järnvägsområdet samt vägen som passerar järnvägsövergången. 

Sala kommun har svårt att påverka biltrafikanter som inte följer gällande regler. 
Tekniska kontoret kan se över den skyltning som finns på platserna, och då de 
anslutande vägarna som kommunen ansvarar för, och vid behov förändra/förstärka 
skyltningen. Detta sker då i samråd med Trafikverket 

Tekniska kontoret uppmanar Ransta Nästa Bygdegårdsförening mfl att ta kontakt 
med Trafikverket, Region öst enhet planering, när det gäller investeringar på vägen. 
För underhåll på spårområdet hänvisas till Trafikverket Underhållområde Öst 
Stockholm, sektion Mälardalen. 

SALA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-185 56 
tekniska @sala. se 
www.sala.se 

lisa Granström 
Enhetschef 

lisa. G ranstrom @sala .se 
Direkt: 0224-552 51 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-06 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvallnirlO' 

Ink. 2012 -12- 1 l 

Dnr 2012/294 

§ 39 Svar på internremiss gällande medborgarförslag om ökad 
säkerhet vid järnvägskorsnig i Ransta 

INLEDNING 
Sala kommun har tagit emot ett medborgarförslag om säkerheten vid 
järnvägskorsningar i Ransta. 

Beredning 
Se medborgarförslag, 2012-10-09, bilaga 1. 
Se internremiss, 2012-11-06, bilaga 2. 
Sesvar på remiss, 2012-11-19, bilaga 3. 

BESLUT 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

att anta remissvaret enligt bilaga 3 som sitt eget. 

Utdrag 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten 

l Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNlNG 
Planering- och utveckling 
Eva-Marie Larsson 

Svar på internremiss gällande medborgarförslag om ökad 
säkerhet vid järnvägskorsning i Ransta. 
Sala kommun har tagit emot ett medborgarförslag med önskemålet att kommunen 
undersöker hur säkerheten kan förbättras för samtliga trafikanter vid 
järnvägskorsningar i Ransta. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detta är en 
fråga för Tekniska kontoret att utreda tillsammans med Räddningstjänsten, 
kommunens säkerhetsansvarige samt Trafikverket då ärendet gäller tekniska 
säkerhetsåtgärder på allmän platsmark 

Samhällsbyggnadskontoret 

Eva-Marie Larsson 
Planarkitekt 

1 (1) 
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OIARIENR: 2012/294 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Eva-Marie Larsson 
Planarkitekt 

Planering- och utveckling 
Eva-Mari e.la rsson@ sala .se 

Direkt: 0224-552 92 



Sofia Nilsson 

Från: Bo Söderlund 
Skickat: 
Till: 

den 22 november 2012 15:58 
Sofia Nilsson 

Kopia: 
Ämne: 

Per Skog 
JVG.korsning Ransta. 

Hej! 
Vi har inget att kommentera medborgarförslaget med. Att järnvägskorsningen är en barriär är ju bekant. Så är det 
alltid. Risk finns att vi måste vänta en stund om bommarna är fällda i samband med utryckning. Förhållandet är lika i 
Sala och många andra orter. Vår utryckningsverksamhet från brandstationeniRansta är inte av sådan omfattning att 
det är rimligt att ställa krav på planskilda korsningar. Vi har heller inte haft någon utryckning till varken 
järnvägsövergångarna eller de trevägskorsningarna som nämns i modern tid. Problemen är inte av den digniteten 
och i den mån det finns sådana så är det en uppgift för annan verksamhet inom kommunen att ta ställning till det. 
säkerheten vid plankorsningarna måste åligga trafikverket eller transportstyrelsen. 

Bo Söderlund 
Räddningschef 
Räddningstjänsten Sala Heby 
Tel. 0224-55181 

l 



Bilaga KS 2013/134/3 

SAlA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-09-28 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

i Ink 2012 -to- O 9 
lolarienr -

N a m n : ·-~-\:-~-~9-~~LC?~~:_i __ ~~~:_!~--~~-~-~-~X~-~-~-~~~~~~~!:!2~~-~---------------------------------------------------------------------· 

G a tu a d res s: ·-~-~T~~~-K~-':1-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Postnummer, ort: ._?_?}_?~-~~~~!~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Telefon: 0224-20011 ·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Förslagets rubrik: 
Säkerhet vid järnvägsövergångarna i Ransta 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Säkerheten för alla trafikanter men främst för gående och cyklister vid järnvägsövergångarna är i stort behov av 
förbättring. Det är framför allt den norra plankorsningen som är mest i behov av upprustning, dels över själva spåren 
men också vid de trevägskorsningar som finns i direkt anslutning på båda sidorna om plankorsningen. På grund av 
utrymmesbrist i detta dokument bifogas listan över vad vi iRansta Nästa Bygdegårdsförening, Ransta !K och 
Ranstam-tens PRO anser vara bristfälliga. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlAKOMMUN 
I<ommunfullm<lktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: ~a --<?cC,)'L if äV .:zo,,1 ·------------------------------------------------------------------------------------------------------ ~----------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl u nd@sala.se 

Direkt: 0224-551 03 



Ransta Nästa 
SY{'~G&J%,.'1i~ÖRf::~-

4 oktober 2012 

Bilaga till Medborgarforslag till Sala Kommun 

Säkerheten for alla trafikanter men främst for gående och cyklister vid järnvägsövergångarna 
är i stort behov av forbättring. Det är framfor allt den norra plankorsningen som är mest i 
behov av upprustning, dels över själva spåren men också vid de trevägskorsningar som finns i 
direkt anslutning på båda sidorna om järnvägskorsningen. Många foräldrar känner otrygghet 
att släppa iväg barnen till idrottsplasten Mullevi och de som bor på den östra sidan vill helst 
inte att barnen går eller cyklar ensamma till kompisar eller affaren. Ä ven som vuxen känns 
det ibland obehagligt att gå, cykla eller köra vid spårområdet. Likaså har brandkåren ibland 
svårt att komma fram vid utryckningar. Nedan listas de punkter som vi i Ransta Nästa 
Bygdegårdsforening, Ransta IK och Ranstaortens PRO anser vara bristfalliga. 

Det finns ingen belysning på över hundra meter så spårområdet är helt och hållet dolt i 
mörker så de gångtrafikanter och cyklister som saknar reflex och/eller lyse är är svåra att 
upptäcka. Därmed är de utsatta for fara eftersom plankorsningen är så smal att det är svårt 
att mötas. 

Biltrafiken på både östra och västra sidan om plankorsningen är problematisk eftersom 
det är trevägskorsningar på båda sidorna om plankorsningen med otydliga regler; vissa 
kör med högerregeln, andra med störst går forst och andra bara kör. 

Trottoarer och övergångställen skulle fortydliga och hjälpa gångtrafikanter. 

Spårområdet är mycket ojämnt med avsfaltskanter som sticker upp ovanfor spåren och 
gummimattorna. Detta medfOr att barnvagnar, rullatorer och fordon med små hjul lätt 
fastnar mellan spåren och har svårt att komma forbi dessa upphöjda hinder. Cyklister kan 
dessutom halka snett när gummimattorna är våta med risk for att de också fastnar i rälsen. 

En tunnel skulle forenkla passagen men byggandet kan nog tyvärr bli for svårt att 
kombinera med tågtrafiken. 

Vårt önskemål är att Sala Kommun undersöker hur säkerheten kan forbättras. Om det ska ske 
i samarbete med Banverket önskar vi att Ni hjälper till med alla de byråkratiska formalia som 
behövs. Det vore positivt om dessa forbättringar sker i samband med den stundande 
anläggningen av en pendlarparkering invid spåret. 

Föreningar i Ranstagenom 

Eva Edin, orf. Ransta Nästa Bygdegårdsforening 

Ransta Nästa Bygdegårdsförening c/o Ordförande Eva Ed in, Lärkvägen 2, 733 73 Ra n sta 
tfn 0224-20011, 0734-38 82 32 Vid betalning plusgiro: 1080848-3 
e-post: eva.edin@slu.se ranstanasta@gmail.com, hemsida: www. Ranstanasta.wordpress.com 
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,-.-SALA KOMMUN 
" Kommunstvrelsens förvaltning 

i Ink. 2012 -lO· l l 

Sala kommun 

Box34 

733 25 sala 

Bilaga till tidigare insänt medborgarförslag 

Förutom de synpunkter som tidigare framförts när det gäller norra järnvägsövergången i Ransta finns 

ytterligare trafikproblem i Ransta. 

Det gäller då i första hand parkeringarna efter Stationsvägen. Det brådskar med att iordningställa 

parkeringar för pendlarna och de boende i området. Hur det skall se ut i vinter med snöröjning etc. 

efter gatan törs man nästan inte tänka på. 

Som det varit hittills under vintrarna så har bygdegårdsföreningen Ransta Nästa fått bekosta pendlar 

och tidvis boendeparkering och det håller inte i långa loppet. 

Det måste komma till stånd en lösning så att vi alla kan färdas på ett trafiksäkert sätt oavsett om vi 

cyklar eller åker bil. 

skrivelsen antagen vid möte med Ranstaortens PRO den 9 oktober 2012. 

Med vänlig hälsning 

Ranstaortens PRO 

Ordförande 



§ 144 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

D nr 2012/380 

Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå 

INLEDNING 
Gunnel E dl und inkom den16 november 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
För-slagsställaren konstaterar att Ticnet sagt upp avtalen med alla ATG-ombud i 
Sala. För att erhålla biljetter måste man åka till annan ort för att köpa eller hämta 
biljetter. Det är ej heller alltid möjligt att köpa biljett via internetbanken. Förslags
ställaren efterlyser något ställe i Sala där man kan köpa tågbiljetter över disk 

Beredning 
Bilaga KS 2013/135/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/135/2, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2013/135/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 142 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

cJru 

33 (39) 



SALA Bilaga KS 2013/135/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala 
Turistbyrå 

l (2) 
2013-04-28 

DIARlEN R: 2D12/38D 

Gunnel Edlund inkom 16 november 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren konstaterar att Ticnet sagt upp avtalen med alla ATG-ombud i Sala. 
För att erhålla biljetter måste man åka till annan ort för att köpa eller hämta 
biljetter. Det är ej heller alltid möjligt att köpa biljett via internetbanken. 
Förslagsställaren efterlyser något ställe i Sala där man kan köpa tågbiljetter över 
disk. 

Medborgarkontoret har yttrat sig över medborgarförslaget Man konstaterar att 
Ticnet och ATG har avslutade sitt samarbete i aug 2012. Det innebär att ATG har 
upphört som alternativ hos Ticnet och därmed möjligheten köpa/ta ut tågbiljetter 
viaATG. 

Beträffande tågbiljetter över disk så är det tågoperatörerna som initierar och genom 
ombud tillhandahåller biljettförsäljning. För Upptåget och resa med VL så har finns 
biljettförsäljning över disk i busskiosken vid Fiskartorget Det är också möjligt att 
köpa biljett ombord på deras tåg. Sj har ingen biljettförsäljning över disk i Sala utan 
erbjuder ett antal olika andra kanaler, främst elektroniska såsom via Sj:s hemsida, 
biljettautomat och mobil SMS-biljett. Att köpa biljett elektroniskt upplevs dock av 
många äldre som besvärligt och komplicerat. Biljettköp ombord på tågen 
förekommer dock fortfarande liksom möjligheten till hemskick av beställd biljett. 
För det tas extra avgifter ut. Har man tillgång till Konto-jkreditkort är det möjligt 
beställa och betala Sj-biljett i biljettautomaten på Sala station. Ibland är den dock ur 
funktion. 

Medborgarkontoret konstaterar att i den mån det är möjligt så arbetar Sala kommun 
för att påverka och påtala för operatörerna att tillhandahålla biljettförsäljning över 
disk. En tjänst som erbjuds är att via medborgarkontoret, ink!. turistbyrån samt på 
biblioteket kunna utnyttja datorer med internetuppkoppling för att beställa och 
skriva ut olika biljetter över Internet. 

Tyvärr har det från och med l februari 2013 blivit än krångligare att få biljetten till 
mobilen. Ny EV-lagstiftning har medfört skärpt kontroll av betaltjånster och 
elektroniska pengar, allt i syfte att göra systemet säkrare och försvåra penningtvätt. 
Nu krävs identifiering och registrering av betalaren innan biljett kan köpas .. De nya 
reglerna gäller över hela landet för regionaltrafiken. Branschorganisationen Svensk 
Kollektivtrafik undersöker möjligheten med en och samma "mobilapp" för att s ms
betala sin lokala eller regionala kollektivtrafikresa i alla län. Det hjälper förstås inte 
de som inte har en moderna "smart-phones". 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 so 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o l o v. ra p p@ sala. se 
Direkt: 0224-747100 



~SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Problematiken kring biljettförsäljning av resor på tåg visar på den omställning 
samhället för närvarande genomgår med allt större krav på att vara uppdaterad på 
och ha tillgång till den senaste tekniken., Vissa grupper är mer utsatta än andra i 
denna förändring. Sala kommun påtalar i olika sammanhang de olägenheter som 
förslagsställaren nämner och erbjuder via medborgarkontoret och biblioteket 
service för den som önskar hjälp att beställa biljetter. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2013-02-18 



Piliii SALA Bilaga KS 2013/135/2 
~KOMMUN 

l (l) 
2013-01-17 

YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret ESALA Kfi7,/,ilt1UN 

munstvrelsens förvaltning 

. k 2013 3 o 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå. 

Ticnet 

Ticnets samarbete med ATG-ombuden upphörde under augusti 2012 och därmed 
finns det ingen aktör i Sala som fungerar som Ticnet-ombud. 

Ticnet arbetar på uppdrag av evenemangsarrangörerna och de initierar 
etableringen av ombud utifrån arrangörernas behov och önskemål om nya ombud. 
Enligt Ticnet är det inte aktuellt att etablera något ombud i Sala och det finns ingen 
efterfrågan från evenemangsarrangörerna om att öppna ett Ticnet-ombud i Sala. 

Ticnet vill ändra sin distributionsmodell och kommer under 2013 att öppna ca. 20-
30 nya ombud i Sverige. Enligt Ticnet är det inte aktuellt med en etablering av ett 
nytt ombud i Sala i den expansionen. Utöver via ombud kan Ticnets biljetter erhållas 
via deras hemsida, telefon (Callcenter), mobil SMS-biljett eller genom hemskick av 
biljetten. 

51-biljetter över disk 

När det gäller biljettförsäljning över disk så är det tågoperatörerna som initierar och 
genom ombud tillhandahåller biljettförsäljning och som också anger vilka 
försäljningskanaler som finns. 

För "Upptåget" så har Upplands lokaltrafik biljettförsäljning över disk i busskiosken 
vid Fiskartorget i Sala. Det är också möjligt att köpa biljett ombord på deras tåg. Sj 
har ingen biljettförsäljning över disk i Sala utan erbjuder ett antal andra kanaler så 
som via Sjs hemsida, telefon (Sj Contact center), biljettautomat, mobil SMS-biljett, 
biljettköp ombord på tågen eller genom hemskick av biljetten. 

l den mån det är möjligt arbetar Sala kommun för att påverka och påtala för 
operatörerna att tillhandahålla biljettförsäljning över disk Hos det kombinerade 
medborgarkontoret och turistbyrån samt på biblioteket har Salas medborgare och 
besökare tillgång till datorer med internetuppkoppling och om det finns behov kan 
besökaren få vägledning i att beställa och skriva ut olika biljetter via internet. 

salakommun 

Christofer Berg, Informationsenheten 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-773 22 

information@sala.se 
www.sala.se 

Christofer Berg 
Enhetschef 

l nformat i o n se n hete n 
Christofer. Berg@sala.se 

Direkt: 0224-552 03 



1'"'''''c' Bilaga KS 2013/135/3 

u~~~~ 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSL.AG 

SALAKOM U -
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -12- O 3 

Datum /b }_;r -l 2-

Namn• :=~"lf;;_~~~~L~-ii;_di__;;;_~~Z=~=~=~=~=:=~=~=~=~~=~=~=~=~=: 
Gatuadress• ___ ]!,;_.r.:_";-').:J.~!:_{_4~---j_Q__r;, ____________________ _ 

Postnummer, ort• ___ __:f:_:;3_?_):_~---------~~"'-C/-----------------------------------------
Telefon • ___ Q_<e_<]_l_t_2:_Q __ '1__C/:!_ _________________________________________ _ 

Beskriv och motivera ditt förslag: 
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Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftsfagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

/) J 
U nderskrift• ---ift:f!:!J-:!,c ________ (f~::!::L ______________________________ _ 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

VirveSvedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve .sved l und@sala.se 

Direkt: 0224-551 03 



§ 145 

Justerandes sign 

' 
r 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

·LI 

Dnr 2013/409 

Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Hanna Westman och Åke Magnusson inkom den 17 december 2012 med rubricerat 
medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/136/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/136/2, yttrande från lokalförvaltarna, medborgarkontoret och 
samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2013/136/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 143 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat, samt 
att bildnings- och lärandenämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommun
styrelsens förvaltning senast vid 2013 års utgång inkommer med en redovisning av 
uppgraderade planer, vad som hittills gjorts, framtida behov samt vilka medel som 
behövs för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat, samt 

att bildnings- och lärandenämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommun
styrelsens förvaltning senast vid 2013 års utgång inkommer med en redovisning av 
uppgraderade planer, vad som hittills gjorts, framtida behov samt vilka medel som 
behövs för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

34 {39) 



SAlA Bilaga KS 2013/136/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

l (3) 
2013-04-28 

DIARlEN R: 2012/409 

Svar på medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i 
Sala kommun 

Hanna Westman och Åke Magnusson inkom den 17 december 2012 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår 

1. Att revidera tillgänglighetsplanen i Sala och tydliggöra hur mycket medel 
som behövs för att förbättra tillgängligheten på offentliga platser, samt att 
upprätta en ekonomisk investeringsplan. 

2. Att tillgängligheten utifrån tillgänglighetsplanen redovisas i strategisk plan, i 
budgetprocessen samt i bokslutet, och att detta även lyfts fram som 
marknadsföring mot dessa grupper efter genomförda åtgärder. 

3. Att Företagarcentrum tillsammans med kommunen sätter igång ett 
samarbete med de lokala fastighetsägarna och söker stöd till projektet från 
EFS eller andra instanser för att uppmärksamma de lokala aktörerna och 
kommunens tjänstemän på att tillgänglighet ökar handel och efterfrågan. 

4. Att Sala kommun i samråd med Handikapprådet sätter ihop en styrgrupp för 
Salas utveckling tillsammans med tekniska kontoret och 
samhällsbyggnadskontoret där de tillsammans pekar ut vad som krävs för 
vidareutveckling av Salas gator och mötesplatser. 

5. Att Sala kommun anordnar trygghetsvandringar tillsammans med olika 
intressegrupper där de använder Sala-appen för att ta kort och redovisa de 
delar av staden som behöver åtgärdas för att personer ska känna sig trygga i 
Sala. Det kan till exempel vara en handikapprådsgrupp, en kvinnogrupp och 
en ungdomsgrupp. 

Lokalförvaltarna har under de senaste åren arbetat med enkelt avhjälpta hinder i 
kommunens publika lokaler. Den nya paragrafen i plan- och bygglagen (PBL) om 
enkelt avhjälpta hinder trädde i kraft den 1 juli 2001 och lyder: 

17 kap 21 a§ PBL: "/byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten 
har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot 
lokalernas och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den 
utsträckning somföljer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag." 

SALA KOMMUN 
Kommur1styrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
\la:ad: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@)sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kom m unstyreisens ordfurande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Att arbeta med att tillgängliggöra allmänna platser och lokaler för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är en fortgående process eftersom 
samhället ständigt förändras. 

Vid all om-, till- och nybyggnation finns tillgänglighetsanpassningen med som en del 
i projekteringen. Vid samtliga verksamhetsförändringar i kommunens lokaler samt 
när verksamheten påkallar behov av tillgänglighet, anpassas lokalen enligt Plan- och 
bygglagens krav. Detta gäller i kommunens samtliga lokaler och åtgärderna bekostas 
av budgeterande investeringsmedeL 

Samhällsbyggnadskontoret bevakar tillgänglighetsfrågorna i samband med 
bygglovsärenden för ny-, om- och tillbyggnationer samt tillsyn vad gäller enkelt 
avhjälpta hinder på allmän plats och i lokaler dit allmänheten äger tillträde. 
Samhällsbyggnadskontoret har även skickat ut information till fastighetsägare som 
har byggnader innehållande lokaler som allmänheten har tillträde till för att 
tydliggöra vilka regler som gäller för enkelt avhjälpta hinder. 

År 2010 antog kommunfullmäktige,§ 66, Policy för tillgänglighetsarbete och Plan 
för tillgänglighetsarbete. l beslutet fanns uppdrag till styrelser, nämnder och 
kommunala bolag att arbeta fram egna handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. 
Dessa ska innehålla konkreta åtaganden inom egna förvaltningen/bolaget. Hand
lingsplanen beslutas av varje nämnd eller styrelse. Varje år ska styrelser, nämnder 
och kommunala bolag redovisa de åtgärder som genomförts för att öka tillgänglig
heten inom sin verksamhet. 

Trots brister i uppföljningen av handlingsplaner har tillgänglighetsarbetet gått 
framåt och en mängd åtgärder har vidtagits i kommunen även om alla hinder för 
närvarande inte är avhjälpta. Trygghetsråd, pensionärsråd och handikappråd har 
bidragit till en stor del av förbättringarna på gator och vägar. 

Samtidigt som policyn antogs fastställdes en Tillgänglighetshandbok för Sala 
kommun, vilken har spridits till tjänstemän och politiker. Handboken har bidragit 
till att öka kunskapen om tillgänglighetsfrågor vid om byggnationer och 
projekteringar. 

Sala kommun genomför sedan några är trygghetsvandringar i samarbete med 
polisen och salabostäder där man tittar både på trygghets- och tiilgänglighetsfrågor. 

Kommunstyrelsen har ett ansvar att följa upp nämnders och förvaltningarnas arbete 
med ökad tillgänglighet. Kultur- och fritidsutskottet i februari har uppdragit till 
kultur- och fritidsenheten att senast 2 dec 2013, 2013-02-19, § 15, ta fram ett 
underlag till handlingsplan för tillgänglighetsarbetet gällande sina lokaler och 
verksamhetsområde att redovisas till kommunstyrelsen. Vård- och 
omsorgsnämnden antog en reviderad tillgänglighetsplan för sitt ansvarsområde i 
april 2013 

Förslagsställarnas önskemål om redovisning av och anslag av medel till 
tillgänglighetsarbetet i strategisk plan, i Budgetprocessen samt i Bokslutet, kan 
beaktas tidigast i bokslut 2013 och i Strategisk plan 2015-2017. Avslutningsvis kan 



Kommunstyrelsen 

det påpekas att Företagarcentrums styrelse som ekonomisk förening äger frågan 
hur man vill uppmärksamma de lokala aktörerna och kommunens tjänstemän på att 
tillgänglighet ökar handel och efterfrågan. Kommunen har representanter i 
styrelsen som kan väcka frågan. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

att Bildnings- och lärandenämnd en, Vård- och omsorgsnämnden samt 
Kommunstyrelsen förvaltning inkommer senast vid 2013 års utgång med en 
redovisning av uppgraderade planer, vad som hittills gjorts, framtida behov samt 
vilka medel som behövs för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kommun. 

Lokalförvaltarna har under de senaste åren arbetat med "enkelt avhjälpta hinder" i 
kommunens publika lokaler. Med publika lokaler avses de kommunala lokaler som 
riktar sig till och används av allmänheten. 

Arbetet med att tillgängliggöra dessa platser för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga är i det närmaste klart, men då verksamheten i kommunens 
lokaler ständigt förändras pågår tillgänglighetsarbete fortgående. 

Vid all ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad finns tillgänglighetsanpassningen 
med som en del i projekteringen. Vid samtliga verksamhetsförändringar i 
kommunens lokaler samt när verksamheten påkallar behov av tillgänglighet, 
anpassas lokalen enligt Plan och Bygglagens krav, samt efter verksamhetens 
önskemåL Detta gäller i kommunens samtliga lokaler, och åtgärderna bekostas av 
budgeterade investeringsmedeL 

l medborgarförslaget föreslås att "Sala kommun i samråd med Handikapp rådet 
sätter ihop en styrgrupp för Sala utveckling tillsammans med tekniska kontoret och 
samhällsbyggnadskontoret". Då lokalförvaltarna enbart arbetar med kommunens 
lokaler och dess inhägnade gårdar ser vi inte att vi är rätt verksamhet att medverka i 
denna styrgrupp. 

Det bör påpekas att Tekniska kontoret inte har ansvaret för en revidering av 
tillgänglighetsplane n. 

Lokalförvaltarna 

Åsa Eriksson 

SALA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
v axel: 02.24-550 00 

Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Åsa Eriksson 
Enhetschef 

asa. eriksson@ s al a .se 
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Informationsenheten 

SALAKOM UN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Per Skog Kommunstyrelsen l Ink 2013 ~oJ- o 9 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala 
kommun. 
Salas Bästa har lämnat in ett medboragarförslag om att förbättra 
tillgänglighetsarbetet i Sala kommun. De har sammanfattat förslaget med fem 
attsatser där Kommunstyrelseförvaltningen endast besvarar tre av dessa, första, 
andra och sista attsats en. Övriga attsatser bör besvaras av Tekniska kontoret och 
Företagarecentrum. 

Den lagstiftning som gäller enkelt avhjälpt hinder riktar sig mot platser och lokaler 
där allmänheten har tillträde. Är hindret inte av enkel beskaffenhet, (billigt att 
åtgärda), så finns det inget tvång att bygga bort hindret. 

Sala stad innehåller en mängd äldre byggnader och det är svårt att 
tillgänglighetsanpassa dessa på ett bra och billigt sätt. Vissa byggnader har 
dessutom kulturskyddats på olika sätt och då blir arbetet med att öka 
tillgängligheten lidande. Om allmänheten ska ha tillträde till en lokal som inte går att 
anpassa på ett enkelt sätt, så bör verksamheten helt enkelt fundera på att flytta sin 
verksamhet. Bl.a. har frågan om vilken lokal som är lämplig för kommunens öppna 
sammanträden diskuterats ett antal gånger utan resultat. 

Svar på attsats l och 2. Sommaren 2010 antog KF§ 66 en ny Policy för 
tillgänglighetsarbetet och en Plan för tillgänglighetsarbetet i Kommunfullmäktige. I 
beslutet fanns ett uppdrag till styrelser, nämnder och kommunala bolag att arbeta 
fram egna handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet Det beslutades också om ett 
uppdrag att kommunstyrelsen skulle följa upp dessa handlingsplaner. 

Den Policy för tillgänglighetsarbetet och Plan för tillgänglighetsarbetet som antogs 
håller fortfarande måttet då dessa beskriver på ett övergripande sätt hur vi ska 
arbeta med att öka tillgängligheten. · 

Det som inte har genomförts är uppföljningen med att ta fram handlingsplaner med 
konkreta åtgärder för att öka tillgängligheten. Ändå har framförallt Tekniska 
kontoret arbetat fram handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet och en särskild 
budget för åtgärderna. Våra lokaler har också inventerats beträffande 
tillgänglighetsfrågorna och en mängd åtgärder har vidtagits. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224··550 00 
Fax: 0224-773 2.2 
in formation@ s a la .se 

www.sala.se 

Per Skog 
säkerhetsansvarig 

lnformati o ns enheten 

per.skog@sala.se 
Direkt: 0224-747 808 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Samtidigt som policyn antogs fastställdes en Tillgänglighetshandbok för Sala 
kommun, som har spridits till tjänstemän och politiker. Handboken har bidragit till 
att höja kunskapen om tillgänglighetsfrågor vid ombyggnationer och projekteringar. 
Vid alla om byggnationer och nybyggnationer gäller Plan och bygglagarna där 
tillgängligheten är tillgodosedd i regelverket. 

Trots brister i uppföljningen av handlingsplaner har tillgänglighetsarbetet gått 
framåt och en mängd åtgärder har vidtagits i kommunen. Trygghetsråd, 
pensionärsråd och handikappråd har bidragit till en stor del av förbättringarna på 
gator och vägar. 

Beträffande motionens sista attsats så genomför Sala kommun sedan några år 
tillbaka trygghetsvandringar i samarbete med polis och salabostäder där vi tittar 
både på trygghetsfrågor och tillgänglighetsfrågor. 

Per Skog 
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SALA KOM U · · 
Kommunstyrelsens förvaltning SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Dan Ola Norberg . Ink 2013 -03- O 6 
stadsarkitekt 

Svar på medborgarförslag om förbättrat tillgänglighetsarbete i 
Sala kommun. 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande förbättrat tillgänglighetsarbete i Sala 
kommun. Förslaget har lämnats till samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I förslaget klargör förslagsställarna sin syn på betydelsen av ett bra 
tillgänglighetsarbete och föreslår i fem punkter åtgärder som kommunfullmäktige 
bör ge i uppdrag till kommunstyrelsen gällande revidering av tillgänglighetsplanen 
m.fl. åtgärder som man anser är viktiga för att uppmärksamma och förbättra 
tillgänglighetsarbetet 

Samhällsbyggnadskontoret delar förslagställarens uppfattning att 
tillgänglighetsfrågan är viktig. Men samhällsbyggnadskontoret/byggenheten har 
ansvar för och kan arbeta med bara den del av tillgänglighetsarbetet som enligt 
plan- och bygglagen hör till kommunens byggnadsnämnd, d. v .s. bevakande av 
tillgänglighetsfrågorna i samband med bygglovärenden för ny-, om- och 
tillbyggnader, samt tillsyn vad gäller s.k. enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och 
i lokaler dit allmänheten äger tillträde. Byggenheten sköter också kommunens 
uppgift vad gäller bostadsanpassningsbidrag. 

I alla bygglovärenden bevakar byggenhete n, i bygglovgranskningen och vid tekniska 
samråd, att de krav som enligt lagen kan och ska ställas på tillgänglighet uppfylls. 

Byggenheten har också skickat information till fastighetsägare som har byggnader 
innehållande lokaler dit aiimänheten äter tillträde för att tydliggöra vilka regler som 
gäller för undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. 

När det gäller tillsynen avseende undanröjande av enkelt avhjälpta hinder så är den, 
i likhet med alla tillsynsuppgifter som byggenheten ska sköta, lågprioriterad i 
enhetens verksamhetsplan eftersom enhetens resurser i huvudsak endast räcker till 
för att behandla bygglovärenden och anmälningsäre n den. I den omfattning 
anmälningar inkommer som rör byggenhetens tillsynsansvar, som olovligt 
byggande, bristande underhåll, skräpiga tomter eller bristande tillgänglighet, 
försöker byggenheten klara tillsynen. Hittills har endast någon enstaka anmälan 
inkommit gällande bristande tillgänglighet. 

SALA KOMMUN 
Sa mhä llsbyggna dskontoret 
Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 

Dan-OJa Norberg 
stadsarkitekt 

733 25 SALA 
Fax: 
byggmiljo@sala.se 
www.sala.se 

Dan-Ola. Norberg@sala.se 



Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontorets/byggenbetens tillsyn kan naturligtvis 
utökas/förbättras så att en mer planerad tillsyn bedrivs avseende enkelt avhjälpta 
hinder på allmän plats och i lokaler dit allmänheten äger tillträde. Detta kräver dock 
utökade resurser, permanent eller tillfälligt ett par år genom projektanställning, om 
det inte ska innebära att tillsynen prioriteras på bekostnad av service och 
handläggningstider i bygglovärendena. 

Ansvaret för tillgänglighetsplanen liksom för genomförande av förbättrad 
tillgänglighet på allmän plats och i kommunens lokaler ligger på tekniska kontoret. 
Medborgarförslaget bör därför översändas till tekniska kontoret för yttrande 
gällande de fem punkter som förslagsställarna vill att kommunfullmäktige ska 
uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Dan Ola Norberg 
stadsarkitekt 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontorets/byggenhetens tillsyn kan naturligtvis 
utökas/förbättras så att en mer planerad tillsyn bedrivs avseende enkelt avhjälpta 
hinder på allmän plats och i lokaler dit allmänheten äger tillträde. Detta kräver dock 
utökade resurser, permanent eller tillfälligt ett par år genom projektanställning, om 
det inte ska innebära att tillsynen prioriteras på bekostnad av service och 
handläggningstider i bygglovärendena. 

Ansvaret för tillgänglighetsplanen liksom för genomförande av förbättrad 
tillgänglighet på allmän plats och i kommunens lokaler ligger på tekniska kontoret. 
Medborgarförslaget bör därför översändas till tekniska kontoret för yttrande 
gällande de fem punkter som förslagsställarna vill att kommunfullmäktige ska 
uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Dan Ola Norberg 
stadsarkitekt 
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Medborgarförslag 
Datum: 2012-12-17 

Förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 

Sid 1(1) 

På sista mötet den 17 december 2012, fick kommunfullmäktige en åhörare som var rullstolsburen. Då det inte 
fanns någon som helst organisation eller policy för hur det ska gå till när någon rullstolsburen ska delta på 
våra demokratiska möten var det ganska uppenbart att den plan och policy som finns i kommunen idag inte 
efterlevs eller behöver förbättras. Enligt den tillgänglighetsplan som finns ska det framgå tydligt i bokslut att 
kommunen ska göra uppföljning på allt tillgänglighetsarbete i kommunen, men under den tid som vi varit 
aktiva har detta aldrig redovisats mer än en rad i tekniska nämndens driftsbudget. 

Vi anser att tillgänglighet för alla inte bara är bra för de som är rullstolsburna, blinda eller döva, det gäller oss 
alla. Alla får mer eller mindre sämre syn/hörsel och möjligheter att ta sig fram ju äldre vi blir. Det är därför 
viktigt att vi får alla att tänka på detta ur ett vidare perspektiv. Det främjar inte bara medborgarna i sig utan 
också möjligheten för våra privata fastighetsägare, handelsföretag och turismföretag då vår stad blir mer 
tillgänglig för fler personer. Vi vill därför att planen som idag finns revideras och att vi lägger fram tydligare 
policy och förslag på direktiv hur tjänstemännen inom kommunen ska arbeta i frågan. Vi vit! också att vi följer 
upp arbetet med tillgänglighet i strategisk plan och budget samt framför allt i bokslut för att arbetet ska 
standardiseras och bli en daglig fråga i tjänstemannens vardag. 

Vi föreslår därför att: 
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen: 

Att revidera Tillgänglighetsplanen i Sala och tydliggör hur mycket medel som behövs inom kommunen för att 
förbättra tillgängligheten för våra medborgare på offentliga platser. Samt att vi upprättar en ekonomisk 

investeringsplan för hur det ska gå till. 

Att tillgänglighetsarbetet utifrån planen redovisas i strategisk plan och budgetprocessen samt i bokslut och att 
detta även lyfts fram som marknadsföring mot dessa grupper efter genomförda åtgärder. För att fler ska välja 
att åka till Sala där det i framtiden kan vara bra tillgänglighet istället för en kommun som inte satsat på 

tillgänglighet. 

Att FöretagarCentrum tillsammans med kommunen sätter igång ett samarbete med de lokala 
fastighetsägarna och söker stöd till projektet från ESF eller andra instanser för att uppmärksamma det lokala 

aktörerna och kommunens tjänstemän på att tillgänglighet ökar handel och efterfrågan och att vi politiker 

anser att det är en viktig fråga. 

Att sala kommun i samråd med Handikapp rådet sätter ihop en styrgrupp för Salas utveckling t!!!sammans 

med tekniska kontoret och samhällsbyggnadskontoret där de tillsammans pekar ut vad som krävs vid 
vidareutveckling av Salas gator och mötesplatser så att vi bygger rätt från början. Det kan ske redan vi 

rit n ingsstadiet. 

Att Sala kommun anordnar trygghetsvandringar tillsammans med olika intressegrupper där de använder Sala 
Appen för att ta kort och redovisa de delar av staden som behöver åtgärdas för att personer ska känna sig 

trygga i sala. Det kan vara en handikapprådsgrupp, en kvinnogrupp och en ungdomsgrupp t ex. 

Hanna Westman, Salas Bästa Ake Magnusson, Sätrabrunn 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr2012/413 

Medborgarförslag om hyran för bottenvåningen på Kaplanen 

INLEDNING 
Anna-Lena Svedjeman Elfving inkom den 21 december med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska undersöka om det finns 
någon annan aktör som kan bekosta hyran för Kaplanens bottenvåning när vård
och omsorgsförvaltningen sagt upp hyresavtalet med Salabostäder, så att det även 
fortsättningsvis kan vara en viktig träffpunkt för äldre. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/137 /l, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/137 ;z, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen samt lokal
förvaltarna 
Bilaga KS 2013/137/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 144 
Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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Svar på medborgarförslag om hyran för bottenvåningen 
Kaplanen 
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DIARlEN R: 2012/413 

Anna-Lena Svedjeman Elfving inkom den 21 december med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska undersöka om det 
finns någon annan aktör som kan bekosta hyran för Kaplanens bottenvång nu när 
vård- och omsorgsförvaltningen sagt upp hyresavtalet med Salabostäder, så att det 
även fortsättningsvis kan vara en viktig träffpunkt för äldre. 

Förslagsställaren skriver att det är viktigt att erbjuda möjlighet till socialt umgänge 
och aktiviteter till de äldre, detta för att förebygga ohälsa. Ensamhet och isolering 
kan i längden leda till psykiskt och fysisk ohälsa, med ökade vårdkostnader som 
följd. 

Antalet äldre i Sala kommun inom åldersgruppen 65-79 år kommer att öka mycket 
de närmsta åren. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns idag biståndsbedömd 
dagverksamhet främst för personer med demenssjukdom och dels dagverksamhet 
som är öppen för den som vill. Det bedrivs i dagsläget dagverksamhet på Kaplanen, 
Björkgården och Ekebygården. Där mycket viktigt att det finns samlingspunkter för 
äldre i Sala kommun. 

l vård- och omsorgsboendet på Kaplanen finns det ytor på nedre plan som är öppna 
för allmänheten dagtid. Dessa används av personer som inte tillhör verksamheten, 
för aktiviteter såsom snickeri, bridge och biljard. Målgruppen är äldre. I dessa 
aktiviteter är inte vård- och omsorgsförvaltningen aktiva och har vid uppsägningen 
av Kaplanen inte för avsikt att hyra någon lokal för dessa. 

Sala kommun har hyrt ca 1200 kvm lokalyta på bottenvåningen på Kaplanen för 
vård- och omsorgsförvaltningens räkning sedan1984. Hyran är idag på 2 454 766 
kronor. Avtalet har sagts upp, enligt förvaltningens önskemål, för avflyttning till 
2014-09-30. Planering pågår för närvarande med salabostäder för att hitta en 
positiv lösning av lokalbehovet för den öppna verksamhet för äldre som idag 
bedrivs dagtid i Kaplanen. 

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

att medborgarförslaget anses besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunst'irelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besoksadress: Stora Torget J. 
'/iD:el: 0224-747 000 
F a%: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunst'irelsens ordförande 
per-olov rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 O::J 
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Yttrande gällande motion angående träffpunkt Kaplanen 

Antalet äldre i Sala kommun inom åldersgruppen 65-79 år ökar mycket till antalet 
de närmaste åren. Inom Vård och omsorgsförvaltningen finns det idag 
biståndsbedömd dagverksamhet främst för personer med en demenssjukdom och 
dels dagverksamhet som är öppen för den som vill 

I nuvarande Vård och omsorgs boendet Kaplanen finns det idag öppna ytor på nedre 
plan som är öppna för allmänheten dagtid. Dessa används idag av personer som inte 
tillhör verksamheten, för aktiviteter såsom snickeri, bridge och biljard. Målgruppen 
är äldre. I dessa aktiviteter är inte Vård och omsorgsförvaltningen aktiva och har vid 
uppsägningen av Kaplanen inte för avsikt att hyra någon lokal för dessa. 

Vård och omsorgsförvaltningen har inte något förslag på hur en finansiering av 
hyreskostnaden för nedre plan på Kaplanen ska kunna ske och har heller inte för 
avsikt att hyra någon del efter att Vård och omsorgsboendet på Kaplanen upphör. 
Vård och omsorgsförvaltningen ser det som mycket viktigt att det finns 
samlingspunkter för äldre i Sala kommun. 

Helena Duske 

Verksamhetschef 

Vård och omsorgsförvaltningen 

Sala kornmun 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besdksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-192 98 
va r d. och .omso rgsforva ltn i n gen @sa la .se 
www.sala.se 

Helena Duske 
Verksamhetschef 

Helena.Duske@sala.se 

Direkt: 0224-554 25 



Öppen dagverksamhet och Rehabilitering - Sala kommun 

Stc;rt:;id--;>Vård &. omsorg>Äidreom:::org & senior>DJgver~;)mhet>Öppen dagverksamhet och Rehabilitering 

Öppen dagverksamhet och 
Rehabilitering 

Sida l av 2 

Dagverksamheten på Kaplanen, Ekebygården och Björkgården riktar sig till 

personer med behov av social stimulans och de som behöver hjälp med sin 

re h a bil i te ringsträ n i ng. 
Social stimulans är en viktig ingrediens för att bibehålla en bra hälsa. För anhöriga kan också 
verksamheten vara en bra avlastning. Det finns möjlighet att besöka dagverksamheten två halvdagar i 
veckan för social stimulans. Dessa kräver inget biståndsbeslut och är kostnadsfria. Anmälan kan ske 
direkt till dagverksamheten. 

Aktiviteter på dagverksamheten är bland annat promenad ute om vädret tillåter, sittgymnastik 
kortspel, högläsning och enklare hobbyverksamhet 

Behöver man komma fler dagar eller om man behöver hjälp med rehabiliteringsträning krävs 

biståndsbeslut För mer information kontakta en blståndsbandläggar.e. 

DET HÄR GÖR VI PÅ DAGVERKsAMHETEN 

Handträning och gångträning ute på Björkgården samt social samvaro, de är många som pysslar med 

vävning. 

Träning vid barr på Ekebygården vid individuella träningspro gram. Vilrum finns att utnyttja efter ett 
träningsprogram eller bara en tupplur efter maten. 

Social samvaro med mycket humoristiska tjejsnack och killsnack gör susen för välbefinnandet. 

På Kaplanen är hantverksgrupperna uppskattade samt vävsalen är välbesökt 

Att träffa likasinnade och umgås är trevligt. 

Kontaktinformation 

Öppen dagverksamhet 

Ekebygårdens dagverksamhet 
Ca r l Fribergs Gata 3 

733 35 sala 
Tfn 0224-74 93 23 

http :/ /www.sala. se/V ard -omsorg/ Aldreomsorg --senior/Dagverksamhet/Oppen-dagver... 20 13-04-05 



Öppen dagverksamhet och Rehabilitering - Sala kommun 

Kaplanens dagverksamhet 

Drottninggatan 10 

733 30 Sala 

Tfn 0224-74 93 24 

Björkgårdens dagverksamhet 

Björkgårdsvägen 9 

733 60 Västerfärnebo 

Tfn 0224-74 93 25 

Vid rehabiliteringsbehov kontakta 

Rehabteamet 

Tfn 0224-74 93 49 

Redaktör: Berit Lundqvist 

lnformationsansvarig: Lena Nyström 

Uppdaterad den 1 mars 2013 

Sida 2 av 2 

o Fler alternativ 
--·••-w•-
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J'mSALA iti1l KOMMUN 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Åsa Eriksson 

Yttrande över bottenvåningen på Kaplanen 

Sala kommun har förhyrt ca 1200 kvm lokalyta på bottenvåningen i Kaplanen för 
Vård och Omsorgsförvaltningens räkning sedan 1984. Hyran är i dag 2 454 766 kr. 
Avtalet har nu sagts upp, en] förvaltningens önskemål, för avflyttning till den 2014-
09-30. 

Lokalförvaltarnas roll är att hyra in lokaler samt omförhandla kontrakt enl 
verksamheternas önskemål. I detta fall är verksamhetens önskemål att avtalet ska 
sägas upp, ingen annan kommunal verksamhet har visat intresse av att överta 
hyresavtalet. 

Sala den 2013-02-25 

Åsa Eriksson 

Enhetschef 

SALA KOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box 304 

733 25 Sara 

Besöksadress: Rådhu~gatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-185 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

1 (1) 

2013-02-25 

Ås01 Eriksson 
Enhetschef 

asa. eri k s so 11@ sa la. se 



Bilaga KS 2013/137/3 

Sala 2012 12 19. 

Motion till 
kommunstyrelsen i Sala 

:-SÄLJfl<lT~t U!~ · 
1 Kommunstyretsens föCllal!ol!!g 

/Ink. 20!2 -12- l l 

oJ'b"f?.,j!±Lj ~bilaga 

För närvarande är bottenvåningen på Kaplanen en träffpunkt för äldre i Sala. 
Hyran har hittills bekostats av vård och omsorgsnärunden. Emellertid har nämnden av 
ekonomiska skäl tvingats säga upp hyresavtalet med Salabostäder. Behovet av en 
centralt belägen träffpunkt för de som dagligen besöker Kaplanen kvarstår dock. 

Jag anser att det är viktigt att erbjuda möjlighet till socialt umgänge och aktiviteter till 
de äldre som är vid god vigör och kan tillgodogöra sig det. Detta för att förebygga 
ohälsa 
Ensaniliet och isolering däremot kan i förlängningen leda till både psykisk och fysisk 
ohälsa, med ökade vårdkostnader som följd. 

Min fråga är om det finns någon annan aktör än vård och omsorgsnärunden som kan 
bekosta hyran för Kaplanens bottenvåning så att den fortsättningsvis kan få vara den 
omtyckta och viktiga träffpunkt som den är i dagsläget. 

Det vore synd att kasta ut barnet med badvattnet. 



1 
.... 

''···'"··· SALA 
KOMMUN 

§ 119 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2013/160 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämning 

INLEDNING 
Förslag till ny taxa, att gälla från 2013-07-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/98/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska 
kontoret 
Bilaga KS 2013/98/2, förslag till taxa 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-16, § 105 

Margareta Furenmo föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (s) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/98/2, fastställa taxa för 
sop-, slam- och latrinhämtning, att gälla från och med 2013-07-01, samt 
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna enligt 
gällande avfallsindex A121-4, basmånad oktober 2012. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/98/2, fastställa taxa för 
sop-, slam- och latrin hämtning, att gälla från och med 2013-07-01, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om årlig justering av avgifterna enligt 
gällande avfallsindex A121-4, basmånad oktober 2012. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

8 (39) 



P'D1 SALA Bilaga KS 2013/98/1 
....., KOMMUN 

1(1) 
2013-03-27 
SKRIVELSE 

KENT KARLSSON 
DIREKT: 0224-74 75 87 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

Kommunstyrelsen 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 2013 

[]ALA KOMMUN . 
j :,u,,mHnstvrelsens förvaltning 

jlnk O~ 
' i 

Il OJa~,~Df~ j j Lo D Aktbilaga 
2,u12~ 

Arbetet med den omfattande omläggningen från papperssäck till kärl för hushålls
sopor, ett krav från Arbetsmiljöverket, har nu kunnat avslutas. Det har krävt stora 
resurser både vad gäller personal och inköp av material. Till viss del har även verk
samhetssystem fått anpassas för att kunna möta entreprenörens behov av bland 
annat körturlistor. Resultatet har visat sig mycket positivt, framför allt vad gäller 
servicen mot abonnenterna. Återkoppling i realtid från entreprenören ger möjlig
heten till att kunna ge svar direkt till inringande abonnenter, vid eventuella hämt
ningsproblem. 

Arbetet med att åtgärda problemet med den stora andelen grovsopor som lämnades 
vid omstartstationerna, har också pågått under den här perioden. Med så kallade 
underjords behållare, Molok, och med nya containrar har problemet upphört, då det 
inte går att lämna grovsopor i dessa. 

Den nu gällande taxan täcker inte kollektivets kostnader trots effektiviseringar och 
återhållsamhet, vilket också de senaste årens bokslut visar. Taxan är beräknad uti
från det antagna anbud, som senare överklagades och förkastades av Förvaltnings
rätten. Det nu antagna anbudet har en betydligt högre anbudssumma. Det fanns 
också en osäkerhet i vilken abonnemangstyp som abonnenterna skulle välja vid om
läggningen. 

Tekniska kontoret föreslår en höjning med 8 % för grundavgiften och samtliga 
abonnemangstyper, förutom blandat avfall och de olika typerna av hemkomposte
ringsabonnemangen. Här föreslås en höjning med 13 %, för att om möjligt minska 
omfattningen av dessa abonnemang. Hemkomposteringen har visat sig fungera då
ligt efter genomförda plockanalyser i regionen. Övriga resterade delar i taxan före
slås höjas med 8 % och för latrinhämtningen föreslås en höjning med 13 %. Slam
taxan är oförändrad. 

Ny taxa föreslås gälla från och med l juli 2013 samt därefter föreslås en årlig juste
ring enligt gällande avfallsindex A 121-4, basmånad oktober 2012, från och med l 
januari 2014. 

TEKNISKA KONTORET 

Kent Karlsson 
enhetschef 

BILAGA 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 



bsÄLA319812 

~KOMMUN Sala kommun 
Kommunal författningssamling 

Förslag 2013-03-26. Bilaga 1 

Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning 

KFS Oxx revision XX 

REGLEMENTE 

ANTAGEN: XXXX-XX-XX 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2013-07-01 

ERSÄTTER:X/20XX 

Grundavgift 

Grundavgiften utgår för alla bebyggda och bebodda fastigheter inom kommunen. 

Villahushåll 

Flerfamiljshushåll 

Fritidshus 

642 kr /fastighet 

386 kr/lägenhet 

386 kr/fritidshus 

Avgift för regelbunden sophämtning 

§ 1 Hushåll anslutna till miljöstation 

Permanentbostäder 

Fritidsbostäder 

1.225 kr/år 

758 kr/år 

§ 2. Hämtning varannan vecka i tätorter och glesbygd för enskilda hushåll 

Gångavstånd debiteras med 10% av abonnemangsavgiften efter de första 10meter per 
påbörjad 10meters intervall. Exempel: Om kärlet står30meter från hämtningsfordo

nets plats är det20meter som debiteras med 2 x 10% av abonnemangsavgiften. 
r·-----------------------------r-------------------r----------------------,-------------------~--------------------, 

i Abonnemangstyp J Kärl för i Kärl för i Kärl för Arsavgift l 
l i bioavfall i restavfall J blandat i (kr får) j 

i i i i avfall i r 
1 i 1 1 r i r-----------------------------j-------------+--------------t----------------t------------------1 
i Källsortering [140 liter [ 190 liter i - 11.918 i 
l_ _______________________________ _l ______________ l _______________ L _______________ _I ______________________ J 



r~------------------------------r·---------------r··----------------~----------------~-----------------; 

! Hemkornpostering i - ; 190 liter \ - ! l. 773 ! 
t--------------------------------+----.-------------r~ ------------------~-----------------t--------------------~ 
l Hemkornpostering i -

1 
190 liter l - ! 1.338 l 

l l ' l l ' l med 4 veckors i ! l l i 
i hämtning ! i i i 1 

f------------------------------+-----------t------------------+------------1-----------------i 
l Blandat avfall i - ! - i 190 liter ! 3.284 1 
l l l ' l l -------------------------------J·-··----------··--·.l-------------------L-----------------l---------------·····-..1 

§ 3. Fritidsabonnemang hämtning varannan vecka endast under tiden 
l maj - 30 september, 11 hämtningar 
r-------------------------------..------------------..... --------------------r·---------------.------------------, 
i Abonnemangstyp l Kärl för \ Kärl för ! Kärl för \ Årsavgift l 
l l bioavfall l restavfall l blandat l (kr får) ! 
l ' l l l ' i i i ! avfall , l 
j ' i j l ! f------------------------.J-----------------,--------------------f-------------------,----------------------1 
i Källsortering \ 140 liter j 190 liter \ - l 93 3 

1 

r----------------------------+--------------,----------------------L------------------+----------------------
1 Hemkornpostering i - i 190 liter l - 883 
' l ' l j f---------------------------------------{------------------+----------------------- ~-------------------- -----------------------
i Hemkornpostering ! - j190 liter ! - Il 754 
l ' l l 
1 med 4 veckors l 1 i · 
! hämtning i l l l l 
r------------------------------1----------------~------------------~--------------------~-------------------J 
1 Blandat avfall i - ! - l 190 liter j' 2. 779 l i_ ________________________________ L ___________________ J. __________________ j_____________________ _ _____________________ j 

§ 4. Helårsabonnemang flerfamiljshus och verksamheter 

Bioavfall 
,-------------------------------,--------------------------------r·-----------------------------------1 
1 Kärlstorlek i Avgift för hämtning i Avgift för hämtning l 
' l • ka l k j 1 i vaqe vec i varannan vec a 
1-------------------------------'-----------------------------'-----L-----------------------------------------
i 140 liter ! l. 327 kr j 781 kr ,. 
~--------------·----------------+------------------------------------ -------------·-----------------------------
j190liter 1 1.718kr l976kr , 
t------------------------------------~-----------------------------------------+--------------------------------------------l 
i 400 liter i 3.359 kr i 1.796 kr l 
[_ ____________________________ l_ __________________________________ l_ ____________________________________ j 

Restavfall 
r·------------------------------------~,~~-------~-~~~-~-~-~~~~~-~~~~-~-·-r··-·······------~---~-~-~------···----~ 

! Kärlstorlek i Avgift för hämtning ! Avgift för hämtning , 
l ' ' l i i varje vecka i varannan vecka 1 

r------------------------·-----------+-------------------------------t---------------------------------------1 
j 190 liter l 2.508 kr ! 1.371 kr i 
't·--------------------------------+----·----------------------+----·-------------------------------i 

~, 400 liter l 5.020 kr ! 2.627 kr l 
i l l 

------------------------------~-------------------------------------1-------------------------------------1 

1 600 liter i 7.413 kr ! 3.823 kr i 
'--------------------------J·-----------------------------------L __________________________________ _i 



Blandat 
r·-------------------------------..----------------------------------T·---------------------------------, 

i Kärlstorlek j Avgift för hämtning i Avgift för hämtning i 
l ' J J 

i r varje vecka i varannan vecka i 
l ' l l 
~---------------------------------+-------------------------------------j·-----------------------------------l 

! 190 liter i 6.318 kr i 3.284 kr i 
f----------------------------------l----------------------------------------t--------------------------------------1 
j 400 liter ! 13.027 kr i 6.638 kr l 
L--------------------1----------------------------------f--------------------------------------l 
[ 600 liter i 19.416 kr i 9.832 kr j 
L---------·------·-···-·-···----.l-----------------------·-··-·_L·---------------·-·-·····--------------j 

§ 5. Delning av behållare 

Vid delning av behållare debiteras vardera abonnenten en avgift motsvarande 65 % 
av ordinarie avgift för aktuell abonnemangstyp. 

Vid hemkompostering krävs anmälan till bygg- och miljöförvaltningen och en ska
dedjurssäker kompostbehållare. 

§ 6. Lösa- och extrasopor 

Avgift för lösa- och extrasopor vid ordinarie hämtning. 
·----·-----------·--·-·--·---·--·--·--·--·---·r-----------------·---·------·--·-·-·--·-·--·---·-1 ! Container [ 199 kr jm3 

L----·--------·-·----·----·----·----·--·----+-·------------·--·-------------·-·-·--·---·---·1 l Komprimerade sopor, con- i 816 kr/m3 i 
l . ! j 
i tamer 1 1 

1-------------·---------------------·--+---------------C---·--·----------·---·---·---·j 
i Lösa sopor och avfall r 530 kr/m3 i 
l ' ' r---------------·-----·-------------·--:--·-------·----------------·----·--·--------1 
i Extrasäcks 160 l i 70 krjst 1 

i l j l-----·--------·----·--------·----·---·-----+--·--------·---------·---·--·--·--·--·----·--·-·--·-·-
1 Molokbehållare 5m3 ! 34.981/ år 
L-·*·--~------------------------------------1 _____________________________________________________ _ 
Extrasäckar, inkluderande hämtning och borttransport vid ordinarie hämtning. 

§ 7. Avgift för latrinhämtning 

Hämtning efter avrop 
,-·----·-------------·-----·-----------·--·--1-·---·---·---·-----------·---------·-·---·---·--·-·-, 
i Ordinarie hämtningsdagar 

1 
678 kr/kärl l 

l--::---------------------------------------------+--------------------------------------------------1 
i Ovriga hämtningar j 791 kr /kärl ! 
L---------------------------------------J-------------------------------------------------------J 
l priser för hämtning ingår engångskärl som tillhandahålles max vikt per kärllS kg. 
Avrop skall ske senast måndag i hämtningsveckan. 

§ 8. Hämtning av grovsopor 

Hämtning av grovsopor mot avrop 530 krjm3 



§ 9. Ändring av abonnemang 

Vid ändring av abonnemang, säckstorlek mm uttas en engångsavgift vid varje änd
ringstillfälle. 

Abonnemangs- och ändringsavgift 233 kr 

För ändring av abonnemang vid årsskifte utgår ingen abonnemangs- och ändrings
avgift 

§ 10. Ansökningsavgift för obebodd fastighet 

Avgift 

§ 11. Slamtömning 

1 gång per år ordinarie 

Budad tömning 

Budad tömning 

233 kr 

Enskild 1-3 k brunn mindre än 4m3 

Enskild 1-3 k brunn mindre än 4m3 

Sluten tank mindre än 4m3 

Extra slang över25meter Per påbörjad 5 meter 

Avgift då abonnenten förorsakat att tömning ej kan ske 

722 kr får 

794 kr/år 

909 kr j år 

61 kr 

495 kr 

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter i denna taxa. 



§ 120 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

"'t~ :':D LI F'::; 
;;.: d 201:1 

Dnr 2013/164 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun 

INLEDNING 
Förslag till ändrade lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2013/100/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Reviderad Bilaga KS 2013/100/2, förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Sala 
Ledningsutskottets beslut 2013-04-16, § 109 

Per Skog föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
.iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Reviderad Bilaga KS 2013/100/2, fast
ställa Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun, att gälla från och med 
2013-07-01. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Reviderad Bilaga KS 2013/100/2, fast
ställa Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun, att gälla från och med 
2013-07-01. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

9 {39) 



~~~h~ Reviderad' Bilaga: KS 2013/100/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Per Skog 

2013-04-04 
MISSIV 

Ink. 2013 ·04· 1 8 

Ändring av lokal ordningsföreskrift 
Alla kommuner har möjlighet att skriva egna lokala föreskrifter som ska 
komplettera Ordningslagen om att upprätthålla den allmänna ordningen i samhället. 
Ordningslagen gäller endast på offentlig plats, vilket handlar om allmänna gator, 
vägar, parker, torg och detaljplanelagda platser där allmänheten har tillträde. 
Kommunerna har rätt att komplettera med andra platser men måste beakta att det 
verkligen finns ett behov att införa bestämmelser vid dessa platser. Det ska vara en 
fara för att ordningen störs och att allmänheten blir drabbad av störningen. 

Det är kommunfullmäktige som skall besluta om att anta, ändra eller upphäva lokala 
föreskrifter. Beslutet skall anmälas till länsstyrelsen, som skall upphäva en föreskrift 
som strider mot ordningslagen. 

I samråd med andra kontor och polismyndigheten har följande justeringar av Sala 
kommuns lokala ordningsföreskrift tagits fram. 

En utökning av alkoholförtäringsförbudet i stadsparken att även omfatta 
minigolfbanans aktivitetsområde med volleyboll plan, skateboardsramp och den 
brygga som finns i Ekebydamm. Motiveringen är att bryggan har blivit en 
samlingsplats för konsumenter av alkohol och detta är olämpligt pga närvaron av 
ungdomar i aktivitetsparken. 

Det behövs också en modernare formulering av vilka drycker som ingår i 
alkoholförbudet. 

Enligt förarbetena tilllagen ska områden med förbud vara väldigt tydligt angivna för 
att undvika gränsdragningsproblem. Därför ändras texten i områdena med 
alkoholförtäringsförbud runt Idrotthallen och järnvägsstationen där ordet "runt" är 
f ö r diffust 

Silvköparens camping och Tingshuset kan inte jämställas med offentlig plats, då 
verksamheterna har övergått till privata aktörer. 

Gruvdammsrundan, Naturstigen och Mikaeligården tas bort som offentlig plats då 
dessa platser inte uppfYller kraven på offentlig plats. 

§ 19 angående halsbandstvång på lösspringande hundar upphävs, då det inte är 
relevant för en landsortkommun. 

Samtidigt justeras § 18 till att tikar som löper skall hållas kopplade när de vistas på 
offentlig plats. Idag ska de hållas kopplade i hela kommunen vilket är orimligt. 

Den extra bilagan med kommunens områden som likställs om offentlig plats, tas 
bort och uppgifterna läggs in i§ 3. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Slutligen behöver vi införa en regel om insamling av pengar som en del andra 
kommuner i Västmanland och övriga Sverige redan har. Det innebär att det kommer 
att krävas polistillstånd för att gå runt med bössa och samla in pengar, om det inte 
ingår i en verksamhet som redan har fått tillstånd på annat sätt. 

Det kommer att innebära att vi får mer kontroll på de insamlingar som sker och 
förhoppningsvis får vi bort oseriösa insamlingar till tvivelaktiga ändamål. 

Att samla in pengar vid framförande av gatumusik ska enligt förarbetena till 
Ordningslagen ej klassas som insamling av pengar. Därför finns texten med att 
insamling av pengar vid musikframträdande fortfarande är fritt. Formuleringen är 
hämtad från SKL:s mall för lokala ordningsföreskrifter. 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till ovanstående föreslås följande beslut: 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra den lokala 
ordningsföreskriften med följande punkter: 

att ändra definitionen på alkoholförbudet i§ 13 till: 
"Alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent, får 
inte annat än i samband med tillståndspliktig utskänkning förtäras inom 
följande områden ... " 

att utöka alkoholförbudet i§ 13 med området" aktivitetspark och brygga" så 
att andra punkten får formuleringen: 
"i stadsparken inklusive minigolfbanan med dess parkering, aktivitetspark 
och brygga" 

att justera femte punkten i§ 13 till "på Vallaskolans skolgård inklusive 
området mot Idrottshallen och Idrottshallens entre mot Ringgatan" 

att justera sjätte punkten i § 13 till "i järnvägsstationens vänthall, på dess 
entretrapp och tillhörande perronger" 

att ta bort områdena Silvköparens camping, Tingshuset, Gruvdammsrundan, 
Naturstigen och Mikaelsgården från områden som jämställs med offentlig 
plats i§ 3 

att justera texten i§ 18 till "Tikar skall under löptid hållas kopplade när de 
vistas på offentlig plats, dock inte inom inhägnade områden" 

att upphäva§ 19 med kravet på halsbandstvång på lösspringande hundar. 

att ta bort bilagan med områden som jämställs med offentlig plats och lägga 
in områdena i förkortad version i § 3 

att komplettera Sala kommuns lokala ordningsföreskrift med paragrafen: 
"För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs 
tillstånd av polismyndigheten. När insamlingen skall ske i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd." 

2013-04-04 



SAlAKOM UN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Reviderad Bilaga KS 2013/100/2 

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SALA 
KOMMUN 
Beslutade av kommunfullmäktige den 27 maj 2013. 

Ink 2013 

Sala kommun föreskriver följande med stöd av 1 §förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617). 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

§ 1. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats finns i 3 kap. Ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i Sala kommun skall upprätthållas. 
Bestämmelserna i 20 §har till syfte att hindra att människors hälsa eller 
egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. 

§ 2. Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är 
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 Ordningslagen om inte 
annat anges. Bestämmelsen i 20 § är även tillämplig på andra än offentliga 
platser inom kommunen. 

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också 
kommunens föreskrifter om torghandel. 

Offentlig plats 

§ 3. Vid tillämpningen av 3 kap. Ordningslagen och dessa föreskrifter skall, 
med stöd av 1 kap. 2 §andra stycket Ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats: 

• Idrottsområden vid Silvervallen, Hedens skola, Kila, sätrabrunn och 
Ransta, Lärkans idrottsområde och byggnader, Svedboängs idrotts
och festplats och Möklinta idrottsanläggning 

• Området vid Idrottshallen inklusive tennisbanor 
• Ekebyskolans gård, Vallaskolans gård (kv Folkskolan undantaget 

villabebyggelse) och Rådhusgården 
• järnvägsstation med vänthallen 
• Tärnabadet med byggnader, Långfors badet, Skugganbadet 

Sandvikens badplats och Silvköparens badplats samt Stävrebadet 
medcamping 

• Kyrkogårdar vid Kristina kyrka, Sala sockenkyrka, Norrby kyrka, 
Mö klinta kyrka, Kurnia kyrka, Kila kyrka, Västerfärnebo kyrka, 
Fläckeho kyrka och Nya Begravningsplatsen 

• Området vid Väs byKungsgård inklusive Mynttomten 
• Gröna gången 
• Mö klintas skidbacke och Salboheds skidbacke 
• Anlagda skid- och motionsspår vid Broddbo, Bråsta backe, Hedåker, 

Mellandammen med anslutningar, Möklinta, Ransta, Salbohed, 
Sätrabrunn, Västerfärnebo, järndammen, Annedals samtliga spår 

l 8 



§ 4. Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 §första 
stycket, 12 §, 20 §, 26 §bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

Lastning av varor m. m. 

§ 5. Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods mm, skall den 
som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att 
allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller 
dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 

schaktning, grävning m.m. 

§ 6. Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se 
till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet. 

Störande buller 

§ 7. Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte utan polismyndighetens 
tillstånd äga rum mellan kl21.00- 07.00 på vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar. 

Containrar 

§ 8. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp 
på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 

Markiser, flaggor och skyltar 

§ 9. Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över 
en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre 
höjd än 4,50 meter. 

§ 10. Fristående reklamskyltar på allmän platsmark skall ha en estetiskt 
tilltalande utformning, och placeras och utformas så att de inte utgör 
hinder för synskadade. 

Affischering 

§ 11. Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller 
liknande som vetter mot offentlig plats. 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra 
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs 
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 



tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns. 

Högtalarutsändning 

§ 12. Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande 
utan tillstånd av polismyndigheten. 

Förtäring av alkohol 

§ 13. Alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent, får 
inte annat än i samband med tillståndspliktig utskänkning förtäras inom 
följande områden: 

• inom området Ringgatan- Bergslagsgatan - Kungsgatan- Hyttgatan
Vasagatan - Agueligatan- Ekebygatan 

• i stadsparken inklusive minigolfbanan med dess parkering, 
aktivitetspark och brygga 

• i stureparken och i Brunnsparken 
• på Swederi holmar 
• på Vallaskolans skolgård inklusive området mot Idrottshallen och 

Idrottshallens entre mot Ringgatan 
• i järnvägsstationens vänthall, på dess entretrapp och tillhörande 

perronger 
• P-platsen vid Folkets Park 
• badplatserna Sandviken, Långforsen, Skuggan, Silvköparen och 

Hillingen 

Camping 
§ 14. Camping får inte ske på följande platser: torg, begravningsplatser, 

kyrkogårdar och parker samt vid Långfors-, Skuggan- och 
Sandvikenbadet 

Hundar 

§ 15. Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa 
bestämmelserna i 16 - 19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte 
för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst 

§ 16. Hundar får inte vistas på offentlig badplats från 15 maj till15 sept 

§ 17. Hundar skall hållas kopplade inom följande områden: offentlig lekplats, 
offentlig badplats, offentlig försäljningsplats då torghandel pågår, 
begravningsplats, stadsparken i Sala, anlagda motionsspår samt idrotts
och campingplatser. 

§ 18. Tikar skall under löptid hållas kopplade när de vistas på offentlig plats, 
dock inte inom inhägnade områden. 

§ 19. Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentliga platser inom 
detaljplanelagt område samt platser som jämställs med offentlig plats, 
enligt 3 §. 



Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

§ 20. Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska 
varor (fyrverkerier J inom tätort med sammanhängande bebyggelse. 
Tillstånd krävs inte från kl17.00 för påskafton, valborgsmässoafton och 
nyårsafton samt därpå följande dag till kl 02.00. 

§ 21. Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom området Ringgatan 
- Kålgårdsgatan - Kungsgatan- Eke bygatan, samt runt sjukhuset inom ett 
område avgränsat av Lasarettsgatan - Eke by dammars norra strand
gång och cykelbanan mellan Ekeby dammar och Lasarettsgatan. 

Skjutning med vapen m.m. 

§ 22. Luftvapen och fjädervapen får inte användas innanför gatorna Ringgatan -
Silvermyntsgatan - Väsbygatan. 

§ 23. Paintballvapen får inte användas på offentliga platser inom 
detaljplanelagt område samt platser som jämställs som offentlig plats 
enligt 3 §. 

Ridning och löpning m.m. 

§ 24. Ridning är förbjuden i motionsspåren vid Broddbo, Bråsta backe, 
Hedåker, Mellandammen med anslutningar, Mö klinta, Ransta, Salbohed, 
Sätrabrunn, Västerfärnebo, järndammen, Annedals samtliga spår. 

§ 25. Ridning, löpning, hundspann, pulkaåkning och promenader är förbjudet i 
de preparerade skidspåren belägna vid Broddbo, Bråsta backe, Hedåker, 
Mellandammen med anslutningar, Mö klinta, Ransta, Salbohed, 
Sätrabrunn, Västerfärnebo, järndammen och AnnedaL 

Insamling av pengar 

§ 26. För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs 
tillstånd av polismyndigheten. När insamlingen skall ske i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Avgift för användning av offentlig plats 

§ 27. För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

§ 28. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-10 §§, 
11 §första stycket, 12-14 §§, 16-26 §§kan dömas till penningböter enligt 
3 kap. 22 §andra stycket ordningslagen. 

l ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande. 



Dessa föreskrifter träder i kraft den l juli 2013. 
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SALA 
KOMMUN 

§ 121 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRHSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Markförvärv; fastigheterna Löparen 6, 7 och 9 

INLEDNING 

'lA~-.iDLING 

Dnr 2013/208 

Markverksamheten har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förvärva 
fastigheterna Löparen 6, 7 och 9 strax söder om Coops parkering. Kvarteret avgrän
sas av Norrbygatan, Kålgårdsgatan och Bergslagsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/115/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 120 

Anders Dahlberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att Sala kommun förvärvar Löparen 6, 7 och 9 för en köpeskilling om 6.840.000 
kronor, 
att handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp, samt 
att investeringsmedel avsätts för inköp, sanering och rivning. 

Peter Molin (M) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun förvärvar Löparen 6, 7 och 9 för en köpeskilling om 6.840.000 
kronor, 

att handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp, samt 

att investeringsmedel avsätts för inköp, sanering och rivning. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

10 (39) 



Bilaga KS 2013/115/1 
1 (2) 

2013.05.02 

SALA KOM UN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering- och utveckling 
Anders Dahlberg, 0224-747322 

strategiska markförvärv 

Ink. 2013 -05- O 2 

Norrbygatans förlängning mot Östra kvarteren utpekas i den fördjupade 
översiktsplanen som ett viktigt handelsstråk som knyter ihop Stora torget med 
Östra kvarteren för att bli en del av ett framtida centrum. Östra kvarteren 
utpekas också som ett område för bostäder och viss handel. För att skapa en 
sammanhållen bebyggelse och attraktivitet och ge förutsättningar för 
etableringar på Silvervallen så blir helheten, kopplingen till den gamla 
rutnätsstaden extra viktig. 
Markverksamheten har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
förvärva fastigheterna Löparen 6, Löparen 7 och Löparen 9 strax söder om 
Coop:s parkering. Kvarteret avgränsas av Norrbygatan, Kålgårdsgatan och 
Bergslags gatan. 

Markföroreningar 

Provtagningar har sammanlagt skett på Il punkter på fastigheterna Löparen 6 
och 9. Löparen 7 är inte provtagen då nuvarande höga exploateringsgrad gör 
att det enbart skulle bli uppskattningar. 
Det förekommer olja och/eller förhöjda metallhalter på samtliga 
provtagningspunkter. Vid en eventuell exploatering så krävs det 
saneringsåtgärder. Den samlade bedömningen är måttlig risk för miljöstörning 
men stor risk för hälsofara. Se bilaga 1-3 

Föroreningsdjup ochjordartsfördelning vid respektive provplats gör att det går 
att bedöma volym och vikt på de förorenade massorna. 
Volymen uppgår till 1220 m3 och vikten till 1880 ton visar rapporten. Se 
bilaga 4-5. 

Om volymen stämmer så beräknas kostnader för grävning, transport till Gryta i 
Västerås, kostnader för mottaget material på deponin och för fyllnadsmaterial 
till ca l miljon för båda fastigheterna. Provtagningar på Löparen 7 efter rivning 
kommer sarrnalikt att innebära sanering även på den fastigheten. 



ftllfl SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kulturmiljö 

Området ligger strax utanför rutnätsstaden och utanför riksintresse för 
kulturmiljövård. Området ligger även utanför det äldre område som räknas som 
fast fornlämning. 
Enligt den kulturhistoriska byggnadsinventering som gjordes av Sala 
stadskärna 2010-2011 så har två byggnader inom området högt kulturhistoriskt 
värde. Se bilaga 6. Gamla ladan på Löparen 6 samt bostadshuset på Löparen 7. 
Bilaga 6 är även inlagd i den fördjupade översiktsplanen. 

Avtal 

Efter en lång process med en bra dialog och en ide för ett kvarters utveckling 
är vi i ett läge där kommunen kan förvärva hela kvarteret. 
Avtal finns påskrivna av samtliga fastighetsägare. Avtalets giltighet förutsätter 
förutom erforderligt politiskt beslut om förvärv att rivningslov beviljas för 
samtliga byggnader på Löparen 6 och Löparen 7. 
Köpeskilling är för Löparen 6, 1740000:- Löparen 7, 3600000:- Löparen 9, 
1500000:- Summa: 6 840 000:-. Total areal4679 kvm. 

Exploateringsprojekt innebär alltid vissa osäkerheter och så även i detta fall. 
Sammantaget skapar dock dagens miljö i området den största osäkerheten för 
presumtiva boende i området, för privata exploatörer och för stadens 
utveckling. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar: 

Att förvärva löparen 6, 7 och 9 för en köpeskilling på 6 840 000:-

Att handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp. 

Att investeringsmedel avsätts för inköp, sanering och rivning. 

Anders Dahlberg 
Markingenjör/tf enhetschef 

2 (2) 
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§ 125 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Ändring av valdistriktsindelning i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 103/178 

Enligt 4 kap17 §vallagen (2005:837) ska länsstyrelsen på förslag av fullmäktige 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 
1.000 och 2.000 röstberättigade. För att minska de största valdistrikten, Sala Östra 
och Västerfärnebo och öka de minsta, Mö klinta och Åkra, föreslår valnämnden en 
ändring av valdistrikten. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/119/1, valnämnden§ 1, förslag till beslut om ändring av valdistrikt 
Bilaga KS 2013/119/2, underlag från valnämnden 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 124 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
föreslå Länsstyrelsen i Västmanlands län att 
att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) till ny gräns för Åkra (02) omfattande 
delar av Väsbygatan och Vasagatan (bilaga 1), 
att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) saladammsvägen till ny gräns Sala 
Norra (05) Hyttvägen (bilaga 2), samt 
att flytta nuvarande gräns för Västerfärnebo (10) till ny gräns för Mö klinta (18) som 
utgörs av R v 70 (bilaga 3). 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

föreslå Länsstyrelsen i Västmanlands län 

att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) till ny gräns för Åkra (02) omfattande 
delar av Väsbygatan och Vasagatan (bilaga 1), 

att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) saladammsvägen till ny gräns Sala 
Norra (05) Hyttvägen (bilaga 2), samt 

att flytta nuvarande gräns för Västerfärnebo (1 O) till ny gräns för Mö klinta (18) som 
utgörs av R v 70 (bilaga 3). 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

\ {\ 

_/~L 
Utdragsbestyrkande 
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§l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VALNÄMNDEN SALA Bilaga KS 2013/119/1 

KOMMUN Sammanträdesdatum Ink. 2013 -04- 1 6 
2013-04-11 

D nr 

Ändring av valdistriktsindelning i Sala kommun 

INLEDNING 
Enligt 4 kap 17 §vallagen (2005:837) ska länsstyrelsen på förslag av fullmäktige 
besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 
1000 och 2000 röstberättigade. För att minska de största valdistrikten, Sala Östra 
och Västerfarnebo och öka de minsta, Möklinta och Åkra, föreslår valnämnden en 
ändring av valdistrikten. 

Yrkande 
Ordförande Rutger Andersson (S) yrkar att valnämnden föreslår att fullmäktige, 
med stöd av 4 kap 17 §vallagen, beslutar att föreslå länsstyrelsen i Västmanland 
att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) till ny gräns för Åkra (02) omfattande 
delar av Väsbygatan och Vasagatan (bilaga 1), 
att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) saladammsvägen till ny gräns Sala 
Norra (05) Hyttvägen (bilaga 2), 
att flytta nuvarande gräns för Västerfärnebo (10) till ny gräns för Möklinta (18) som 
utgörs av Rv 70 (bilaga 3). 

BESLUT 

Valnämnden föreslår att fullmäktige, med stöd av 4 kap 17 §vallagen, beslutar att 
föreslå länsstyrelsen i Västmanland 

att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) till ny gräns för Åkra (02) omfattande 
delar av Väsbygatan och Vasagatan (bilaga 1), 

att flytta nuvarande gräns för Sala Östra (06) saladammsvägen till ny gräns Sala 
Norra (05) Hyttvägen (bilaga 2), 

att flytta nuvarande gräns för Västerfärnebo (10) till ny gräns för Mö klinta (18) som 
utgörs av Rv 70 (bilaga 3). 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga KS 2013/119/2 

Ändring av valdistriktsindelning i Sala kommun 

Enligt 4 kap 17 § skalllänsstyrelsen på förslag av fullmäktige besluta om kommunens 
indelning i valdistrikt. 
Inför Europavalet 2009 gjordes justeringar på vissa valdistrikt. 
Av beslutet framgår att två distrikt ( Sala Östra och Västerfårnebo) blev väldigt stora och 
(Möklinta och Åkra ) blev små. 

Yrkande 

Undertecknad yrkar att valnänmden föreslår att fullmäktige, med stöd av 4 kap 17§ vallagen 
beslutar att föreslå länsstyrelsen i Västmanland 

Att flytta nuvarande gräns för Sala Östra ( 1981 O l 06 ) till ny gräns för Åkra ( 1981 O l 02) ) 
omfattande delar av Väsbygatan och Vasagatan. (bilaga l) 

Att flytta nuvarande gräns för Sala Östra ( 1981 O l 06) saladammsvägen till ny gräns Sala 
norra ( 19810105 ) Hyttvägen (Bilaga 2 ) 

Att flytta nuvarande gräns för Västerfåmebo ( 1981021 O) till ny gräns för Mö klinta ( 
19810818) som utgörs av R v 70 (bilaga 3 ) 

Rutger Andersson 
Ordförande 
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Röstberättigade i Sala kommun. ( prognos for 2014 ) 

2010 2014 

l Centrum 1.660 1675 

2Åkra 1.003 1692 

3 Bryggeriet 1.213 1.329 

4 Kungsängen 1.378 1.383 

5 Sala Norra 1.090 1.436 

6 Sala Östra 2.036 1.251 

7 Sala Södra 1.469 1.527 

8 Dalhem 1.480 1.509 

9 Västerfårnebo 1.773 1.699 

lO Kila 1.417 1.418 

11 Kumla-Ransta 1.420 1.469 

12 Möklinta 912 1.069 

Summa 16851 17456 



Röstberättigade i Sala kommun den l :a mars 2013. 

Centrum 19810101 1.699 

Åkra 19810102 1150 

Jakobsberg 19810103 1280 

Kungsängen 19810104 1382 

Sala Norra 19810105 1205 

Sala Östra 19810106 2021 

Sala Södra 19810107 1531 

Dalhem 19810108 1503 

Västerfåmebo 19810210 1766 

Kila-Fläckebo 19810312 1404 

Kumla-Ransta 19810514 1466 

Mö klinta 19810818 915 

Summa röstberättigade 17322 



§ 126 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSfYRäSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Revidering av Arkivreglemente för Sala kommun 

INLEDNING 

'i/\ I~LI \-::·; 
:,,. :2CIJ 

Dnr 2013/200 

Sala kommuns nuvarande arkivreglemente fastställdes av kommunfullmäktige 
1994. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår nu en revidering av reglementet. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/120/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2013/129/2, förslag till nytt reglemente 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 125 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta reviderat arkivreglemente för Sala kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat arkivreglemente för Sala kommun. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 

15 (39) 



~ SALA Bilaga KS 2013/120/1 
~KOMMUN 

l (l) 
2013-03-15 

DIARlEN R: 2013/ 
MISSIV 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kanslienheten l SAlA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning . 

Ink. 2013 -05· O 2 

MISSIV 

Revidering av Arkivreglemente för Sala kommun 

Sala kommuns nuvarande arkivreglemente fastställdes av kommunfullmäktige 
1994, § 45. 

Arkivreglementet påverkar sättet att vårda, förteckna och gallra kommunens arkiv. 
Här bestäms hur man ska bevara och framställa material så att det blir beständigt 
för framtiden, och hur man ska förteckna arkiv för att de lätt ska bli 
återsöknings bara. 

En revidering av reglementet har gjorts för att förtydliga arkivmyndighetens roll och 
den roll som den centrala arkivfunktionen har. Vi vill också förtydliga vilket ansvar 
som arkivansvariga och arkivredogörare har ute på förvaltningarna. Revideringen 
ska göra arkivreglementet till ett tydligt och lättläst dokument till stöd för alla 
berörda. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anta reviderat Arkivreglemente för Sala kommun. 

Susanne Prokap 
Arkivarie 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Kanslienheten 
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Bilaga KS 2013/120/2 . ~"SAOfKOMMUI~~. 
Kommunstyrelsens förvaltning Arkivreglemente för Sala kommun 

· Ink. 2013 -05- O 2 
salakommun ~~~/zoo 1Akt~5aga 

l 
Kommunal författningssamling 

Arkivreglemente för Sala kommun 

KFS 010 

REGLEMENTE 

ANTAGEN: 

Gäller från och med: 

Ersätter: 213/1994, 9/1983 

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991 :446) intagna 
bestämmelserna om arkivvård faller för den kommunala arkivvården inom Sala kommun 
följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkiv lagen. 

§ l. Tillämpningsområde 

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med 
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges 
revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. 

Detta reglemente gäller även de aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande 
inflytande. 

§ 2. Arkivverksamhetens syfte 

Kommunens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och 
sådana handlingar som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. 

Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De kommunala myndigheternas arkiv 
ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de befrämjar: 

rätten att ta del av allmänna handlingar 

behovet av information för rättskipning och förvaltning 



forskningens behov 

dokumentationen av myndighetemas verksamheter 

effektiviteten i förvaltningen 

§ 3. Myndighetens arkivansvar 

Hos myndigheten ska det finnas en arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare för att 
fullgöra arkivuppgifterna hos myndigheten. Arkivansvarig hos en myndighet är 
förvaltnings chefen. 

Arbetsuppgifter som åligger arkivansvarig innefattar följande: 

kärrna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård 

bevaka arkivlagens och kommunens arkivreglementes tillämpning 

bevaka arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering 

bevaka arkivfrågorna när myndighetens organisation eller arbetssätt ändras 

utarbeta gallringsanvisningar i samråd med arkivmyndigheten 

informera berörd personal om arkiv 

samråda med arkivmyndigheten/kommunarkivet och arkivredogörarna 

vara ansvarig för att arkivhandlingarna förvaras så att de är skyddade mot fukt, brand, 
och annan förstörelse samt obehörig åtkomst 

Arbetsuppgifter som åligger arkivredogörare innefattar följande: 

kärrna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård 

vårda myndighetens/förvaltningens handlingar 

hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen 

biträda vid utarbetandet av gallringsanvisningar 

verkställa beslutad gallring 

se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen 

förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet 

2 
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samråda med den arkivansvarige och kommunarkivarien i arkivfrågor 

Arkivvårdande åtgärder som gallring och rensning är varje enskild myndighets ansvar till dess 
att handlingama överlämnas till kommunarkivet Varje myndighet svarar för arbete och 
kostnader förknippade med sitt arkiv fram till att handlingama överlämnas till 
kommunarkivet 

§ 4. Arkivmyndigheten 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens 
arkivbildning och arkivvård. Arkivmyndigheten har rätt att meddela föreskrifter och råd 
rörande kommunens arkivbildning och arkivvård. 

Arkivmyndigheten utövar genom kommunarkivet tillsyn över arkivvården i kommunen och 
över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen. 

Kommunarkivet är arkivmyndighetens verkställande organ och ska som sådant arbeta för en 
kommungemensam hantering av arkiv- och dokumenthanteringsfrågoma. 

Kommunarkivet ger myndigheten råd i arkivvårdsfrågor. 

Arkivmyndigheten ansvarar för arkiv som överlämnats till kommunarkivet 

Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet 
och deras användning i kulturell verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet 

Kommunarkivet kan efter särskild överenskommelse i den mån utrymme och tid medger ta 
emot handlingar av lokalhistoriskt intresse från enskilda personer och föreningar. 

§ 5. Redovisning av arkiv 

Varje myndighet ska i samråd med kommunarkivet redovisa sitt arkiv genom en 
arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Dessa ska upprättas i samråd med 
arkivmyndigheten. 

Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska årligen revideras. 

Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation. 

Förändringar som påverkar dokumenthantering och arkivbildning ska dokumenteras i 
arkivbeskrivningen. 

I arkivbeskrivningen bör följande rubriker ingå: 

arkivbildare/myndighet 

tillkomst 



verksamhet 

organisation 

forändringar i organisation 

leveranser till kommunarkivet 

arkivansvarig 

arkivredogörare 

systemansvarig 

PUL- ansvarig 

Arkivforteckningen är en systematiskt uppställd redovisning av arkivets innehåll. 
Handlingarna redovisas på serie och volymnivå, och är strukturerade i en ordning som kallas 
"allmärrna arkivschemat". 

Arkivforteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som 
instrument för kontroll över de handlingar som ingår i myndighetens arkiv. 

Arkivforteckningen bör inte innehålla några förkortningar. 

Arkivforteckningen ska omfatta alla uppgifter som bevaras, oavsett media. 

§ 6. Dokumenthanteringsplan 

Varje myndighet ska i samråd med kommunarkivet upprätta en plan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras och bevaras oavsett media. Här ska även 
framgå vilka handlingar som ska bindas in. 

Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. Myndigheten har skyldighet att årligen 
kontrollera och vid behov uppgradera och inför sin nämnd eller styrelse samt for 
kommunarkivet redovisa sin specifika dokumenthanteringsplan. 

Vid införande av nya styrdokument som berör kommunarkivet bör arkivreglementet 
uppdateras. 

§ 7. Rensning 

Handlingar som inte ska arkiveras rensas bort, innan inlämnandet till kommunarkivet 
Varje anställd ansvarar för att rensning utförs i egna pärmar och digitala kataloger. 

4 
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Exempel på sådana handlingar som ska rensas, kan vara arbetsmaterial som 
minnesanteckningar vilka inte tillför ärendet något, utkast av tillfällig betydelse och övertaliga 
kopior. (Obs! avser inte minnesanteckningar enligt TF 2 kap 9 §.) 

§ 8. Bevarande och gallring 

Myndigheten beslutar efter utredning och samråd med kommunarkivet om gallring 
av handlingar i sitt arkiv, såvida inget annat följer av lag eller förordning. 

Gallring innebär informationsförlust, förlust av möjliga informationssammanställningar och 
sökmöjligheter eller förlust av möjlighet att fastställa informationens äkthet. All gallring bör 
ske med en restriktiv inställning. 

Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring: 

handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters verksamhet 

handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för framtida utredningar 

handlingar som kan ha rättslig betydelse 

handlingar som är av värde för framtida forskning 

Gallringen beslutas i dokumenthanteringsplan och redovisas i arkivförteckningen. 

Handlingar som gallras, oavsett media ska förstöras utan dröjsmål. 

Särskilda föreskrifter om bevarande eller gallring kan finnas i lag, eller förordning. 

Information som ska bevaras digitalt, ska bevaras i det digitala format som Riksarkivet 
rekommenderar. 

§ 9. Avgifter 

Arkivmyndigheten kan begära ersättning för uppdrag som inte är av obetydlig omfattning. 

För avgifter på kopior av allmänna handlingar uttas avgift enligt särskilt beslut i 
kommunfullmäktige. 

§ 10. Överlämnande av handlingar till kommunarkivet 

Myndighet som upphör ska inom tre månader ordna, förteckna och överlämna sina handlingar 
till arkivmyndigheten för slutligt bevarande, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat 
något annat. 

När arkivmyndigheten övertagit arkiv från en annan myndighet övergår hela det framtida 
ansvaret till arkivmyndigheten. 



Arkivleveranser till kommunarkivet omfattar bevarandeuppgifter oavsett media. 

Digitala handlingar och system ska inför överlämnandet vara dokumenterade och 
strukturerade i enlighet med instruktioner från kommunarkivet Innan digitalt material kan 
överlämnas ska en provleverans genomföras och godkännas. 

Gallringsbara handlingar förvaras och hanteras på respektive myndighet om inte annat 
överenskommits med kommunarkivet 

Arkivleverans f'ar ske först efter överenskommelse med kommunarkivet Vid överlämnande 
upprättas mottagningsbevis. 

§ 11. Arkivbeständighet och arkivforvaring 

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet. 

6 

Riksarkivet har utfärdade föreskrifter till statliga myndigheter, allmänna råd och tekniska krav 
som ska följas för de arkiv som ska bevaras för framtiden eller som av sekretesskäl kräver 
särskilda förvaringsåtgärder. 

F ör IT -system som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska förutsättningar för 
långsiktigt digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller utvecklas. 

Arkivhandlingarna ska alltid förvaras så att de är skyddade mot fukt, brand och annan 
förstörelse samt obehörig åtkomst. 

Myndighetens gallringsbara handlingar ska framställas och förvaras så att 
informationen kan användas under den tid den är aktuell, oavsett media. 

§ 12. Utlåning 

Utlåning f'ar endast ske för gänsteändamål efter kontakt med kommunarkivarien. 

Utlån till enskild (privatperson) är inte tillåten. 

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller 
arkivförluster inte uppkommer. 

Förutsättningen för utlån är att utlämnande kan ske enligt Tryckfrihetsförordning (1949: l 05) 
och Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 



§ 127 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN -

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Nytt telefonisystem i Sala kommun; ramjustering 

INLEDNING 

Dnr 2011/12 

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 266, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att ta fram ett förslag till justering av nämndernas ramar från och med 
2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/113/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 126 

Silvana Enelo-j ansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag dels att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings
och lärandenämnden med -600 tkr och vård- och omsorgsnämnden med 
-450 tkr, 
att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 
med 1.500 tkr. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings
och lärandenämnden med -600 tkr och vård- och omsorgsnämnden med 
-450 tkr, samt 

att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 
med 1.500 tkr. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

/~L --·· \ 

Utdragsbestyrkand e 

( r·--;;. 

--~ Il/ 
._l v 
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SALA Bilaga KS 2013/113/1 
1 {2) 

2013-04-23 
KOMMUN 

~
-s·'~A -··---~ lA K (l f'i! 1\11 U N 
mmunstyrelsens förvaltning . 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 

l Ink. 21JJ3 ·G~- 3 O 

Kommunstyrelsen 

Nytt telefonisystem i Sala kommun, ramjustering 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-06, § 266 uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att ta fram ett förslag till justering av nämndernas ramar från och med 
2013. 

Det nya telefonisystemet beräknas ge en besparing för nämnderna med ca l 500 tkr 
2013 och ca 2 000 tkr from 2014. Kostnaden för kontaktcenterfunktionen 2013 
beräknas till 1 500 tkr inklusive omställningskostnader. För 2014 och framöver 
beräknas kostnaden för kontaktcenterfunktionen till 1 050 tkr per år. 

Om man tillämpar samma fördelningsnyckel (antal anknytningar) som använts de 
senaste åren vid fördelning av telefonikostnader till förvaltningarna, skulle en 
ramjustering för Sala kommuns förvaltningar bli enligt nedan: 

Ramjustering Tkr 

Förvaltning o/o andel 2013 2014 

Kommunstyrelsens förv. 30% 450 600 

skolförvaltning 40% 600 800 

Vård- o omsorgsförv. 30% 450 600 

Summa 100% l 500 2 000 

Ber. kostnad Kontaktcenterfunktion 2013 2014 

Personal 665 800 

Drift 135 250 

Omställningskostnad 700 

Summa l 500 1050 

För 2013 beräknas således ingen besparingseffekttotalt för kommunen. From 2014 
beräknas besparingen till 950 tkr per år. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

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

Medborgarkontoret 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Medborgarkontoret 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings- och 
lärandenämnden med -600 tkr och för vård- och omsorgsnämnden med -450 tkr, 

att from 2014 justera ram för kommunstyrelsen med -600 tkr, för bildnings- och 
lärandenämnden med -800 tkr och för vård- och omsorgsnämnden med -600 tkr, 

att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 
med l 500 tkr och from år 2014 med l 050 tkr. 

2 (2) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Medborgarkontoret 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att för 2013 justera anslag för kommunstyrelsen med -450 tkr, för bildnings- och 
lärandenämnden med -600 tkr och för vård- och omsorgsnämnden med -450 tkr, 

att from 2014 justera ram för kommunstyrelsen med -600 tkr, för bildnings- och 
lärandenämnden med -800 tkr och för vård- och omsorgsnämnden med -600 tkr, 

att justera kommunstyrelsens anslag avseende kontaktcenterfunktionen för år 2013 
med l 500 tkr och from år 2014 med 1 050 tkr. 

2 (2} 
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§ 130 

Justerandes sign 

19 (39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSt~--- --;o:-:;:;,~~-~~----------

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling 

INLEDNING 

''·l' : s 

D nr 2012/333 

Motion från Erik Åberg (MP). Motionären föreslår att Sala kommun ska sätta upp 
laddstolpar på lämpliga platser, som vid parkeringar eller rastplatsen vid Evelund. 
Elen i stolparna ska levereras från förnyelsebar energi, förslagsvis endast från sol el. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/103/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/103/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, informations
enheten 
Bilaga KS 2013/103/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-04-16, § 112 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att undersöka hur laddstolpar kan 
placeras i Sala kommun och som är helt publika, 
att redovisa investerings- och driftkostnader för detta, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att undersöka hur laddstolpar kan 
placeras i Sala kommun och som är helt publika, 

att redovisa investerings- och driftkostnader för detta, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 



SAlA 
KOMMUN Bilaga KS 2013/103/1 

1 (2) 
2013-03-08 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

2013 -04- o 9 

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling 
Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med rubricerad motion. Motionären föreslår 
att Sala kommun ska sätta upp laddstolpar på lämpliga platser, som vid parkeringar 
eller rastplatsen vid Eve lund. Elen i stolparna ska komma från förnyelsebar energi, 
förslagsvis bara från sol el. 

Riksdagen har beslutat om målet med en fossiloberoende transportsektor till år 
2030. Ett av Sala kommunfullmäktiges mål är att Sala kommun ska bli ett hållbart 
samhälle. För att nå dessa mål krävs det att vi satsar på förnybara drivmedel, 
energieffektivare fordonstekniker, elhybridbilar och elbilar. 

Eldrivna fordon är på frammarsch på bilmarknaden men tekniken är ung och 
standarden för laddning är dålig. De flesta elbilar har möjlighet till en långsam 
laddning där bilen laddas över natten eller på 6- 8 timmar. Då räcker det med ett 
vanligt 240 volts uttag med 16 amperes säkring. För att ladda en bil snabbare krävs 
olika snabbladdningsfunktioner som kräver uppemot 40 amperes säkringar och 
speciella uttag för att koppla in laddningen. Då kan en billaddas på en halvtimme. 
Tyvärr har bilbranschen inte enats om en standardkoppling mellan bil och stolpe 
ännu. 

Det finns olika system för hur kostnaden för elen ska betalas. Bensinmackar har 
kopplat på bensinkort eller kontokort till sina tankstolpar vilket kräver ytterligare 
utrustning på laddstolpen. På andra platser lockar man med gratis laddning. 

Helsingborg, Uppsala och andra städer har byggt upp tak med solpaneler ovanför 
parkeringsplatser, där solpanelen är kopplade till en elbilsladdare. 

Idag finns en elstolpe vid Sala-Heby Energis kontor på Fabriksgatan där elbilar kan 
laddas. Sedan har tekniska kontoret förberett med kanalisation för elstalpar vid nya 
parkeringen utanför Tingshuset på Ringgatan. 

Fortum driver ett projekt där man kan köpa eller hyra en laddutrustning oberoende 
vilket elavtal som säljer elen. Utrustningen behöver en anslutning med 240 volt 
enfaskoppling och 16 amperes propp. Utrustningen har en GPRS-koppling till 
tjänsten Charge & Drive som sköter om betalning och service. Köper kommunen 
utrustningen så kostar den mellan 17 000- 35 000 kr per styck, med en 
månadskostnad om 620 kr. Hyrs utrustningen in kostar det mellan 1250- 1750 kr i 
månaden beroende på stalptyp och avtals längd. Det som ingår i månadskostnaden 
är att kommunen finns med i kartor på Internet och i mobiler över Sveriges 
laddstolpar och om stolpen är ledig för tillfället Kommunen kommer också att 
finnas med i olika register om tankställen för elfordon m.m. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov. ra p p@ sala .se 
Direkt: 0224-551 00 



SAlA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Givetvis ska Sala som ekokommun ha ett antal centralt belägna elstalpar för 
laddning av elfordon. Det är en fördel att ansluta sig till ett etablerat och beprövat 
system såsom Charge & Drive från Fortum men att utrustningen ska hyras för att 
inte låsas vid ett system som kan försvinna i framtiden. 

I dagsläget finns det ingen budget för att köpa in och sätta upp elstolpar, eller beslut 
om elen ska vara gratis eller ej, eller vem som ska stå för kostnaden om elen ska vara 
gratis. 

I de flesta fallen i Sverige så bjuder man på strömmen. Det är inte en så stor kostnad, 
och laddningen ses mer som en tjänst för att öka på attraktiviteten i sitt vanliga 
erbjudande - exempelvis elbilsföraren stannar lite länge i köpcentrumet och stödjer 
kärnverksamheten-genom mer shopping, fika etc. 

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

att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka hur laddstolpar kan p Liceras i S<ila 
kommun och som är helt publika samt 

att redovisa investerings- och driftkostnader för detta 

att därmed anse awtioncn besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
2013-03-08 
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2013-01-31 
DIARIENR: 2012/333 

YTTRANDE 

ISALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Informationsenheten 

Kommnnstyrelsens fö' ''l'lning 

2m3 -02- z a 
Per Skog Kommunfullmäktige 

YTTRANDE 

Svar på motion om laddstolpar för hållbar utveckling 
Erik Åberg (MP) inkom den 30 oktober med en motion om att Sala ska få laddstolpar 
för att underlätta införandet av eldrivna fordon. Detta som en åtgärd för målet om 
en fossiloberoende transportsektor 2030. 

Eldrivna fordon är på frammarsch på bilmarknaden men tekniken är ung och 
standarden för laddning är dålig. De flesta elbilar har möjlighet till en långsam 
laddning där bilen laddas över natten eller 6 - 8 timmar. Då räcker det med ett 
vanligt 240 volts uttag med 16 amperes säkring. 

För att ladda en bil snabbare krävs olika snabbladdningsfunktioner som kräver 
uppemot 40 amperes säkringar och speciella uttag för att koppla in laddningen. Då 
kan en billaddas på en halvtimme. Tyvärr har bilbranschen inte enats om en 
standardkoppling mellan bil och stolpe ännu. 

Det finns olika system för hur kostnaden för elen ska betalas. Bensinmackar har 
kopplat på bensinkort eller kontokort till sina tankstolpar vilket kräver ytterligare 
utrustning på laddstolpen. På andra platser lockar man med gratis laddning. 

Helsingborg, Uppsala och andra städer har byggt upp tak med solpaneler ovanför 
parkeringsplatser, där solpanelen är kopplade till en elbilslad dare. 

Idag finns en elstolpe vid SHE:s kontor på Fabriksgatan där elbilar kan laddas. Sedan 
har TK förberett med kanalisation för elstalpar vid nya parkeringen utanför 
Tingshuset på Ringgatan. 

Fortum driver ett projekt där man kan köpa eller hyra en laddutrustning oberoende 
vilket elavtal som säljer elen. Utrustningen behöver en anslutning med 240 volt 
enfaskoppling och 16 amperes propp. Utrustningen har en GPRS-koppling till 
tjänsten Charge & Drive som sköter om betalning och service. Köper vi utrustningen 
så kostar den mellan 17 000 - 35 000 kr per styck med en månadskostnad om 620 
kr. Hyr vi utrustningen kostar det mellan 1250- 1750 kr i månaden beroende på 
stalptyp och avtals! ängd. Det som ingår i månadskostnaden är att vi finns med i 
kartor på Internet och i mobiler över Sverigesladdstolpar och om stolpen är ledig 
för tillfället. Vi kommer också att finnas med i olika register om tankställen för 
elfordon mm. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-773 22 

information@sala.se 

www.sala.se 

Per Skog 
säkerhetsansvarig 

Informationsenheten 
per.skog@sala.se 

Direkt: 0224-558 85 



Kommunstyrelsens förvaltning 

I dagsläget finns det ingen budget för att köpa in och sätta upp elstalpar eller beslut 
om elen ska vara gratis eller ej eller vem som ska stå för kostnaden om elen ska vara 
gratis. 

Givetvis ska Sala som ekokommun ha ett antal centralt belägna elstalpar för 
laddning av elfordon. Det är en fördel att ansluta sig till ett etablerat och beprövat 
system såsom Charge & Drive från Fortum men att utrustningen ska hyras för att 
inte låsas vid ett system som kan försvinna i framtiden. 

I de flesta fallen i Sverige så bjuder man på strömmen. Det är inte så stor kostnad, 
och laddningen ser mer som en tjänst för att öka på attraktiviteten i sitt vanliga 
erbjudande- exempelvis elbilsföraren stannar lite länge i köpcentrumet och stödjer 
kärnverksamheten-genom mer shopping, fika etc. 

I Norge tas dock betalt på 20 NOK på ett par platser för en laddning. Laddstolpen har 
en effekt om 3, 7 kW vilket innebär att kunden per timme kan ladda max 3, 7 kWh. 

KSF föreslår KS besluta att 

Avsätta 50 000 kr per år i 3 år (150 000 kr) till hyres och driftskostnader för 
2 - 4 laddstolpar vid nya parkeringen vid Ringgatan utanför Tingshuset. 

Avsätta 60 000 kr för framdragning av el till dessa stolpar. 

Laddningen ska vara gratis som ett lockbete till Sala. 

Uppdra till TK att ombesörja installationen. 

Per Skog 

2 (2) 
2013-01-31 



Bilaga KS 2013/103/3 

Miljöpartiet 
de gröna 

Sala 2012-10-26 

i Sala kommun 

Till kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

LADDSTOLP AR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Sverige har ett mål om en fossiloberoende transportsektor 2030. 

Aktbpaga 

Sala kommun har dessutom beslutat att kommunen ska var ett hållbart samhälle redan 2024. 
Trafiken är kanske det om råde som är den största utmaningen för att nå ett hållbart samhälle. 
För att nå målen krävs att vi satsar på förnybara drivmedel, energieffektivare fordonstekniker, 
elhybridbilar och elbilar. 

I Sala kommun tror jag det finns en laddstolpe, vid Sala Heby Energis kontor. 
Men det behövs naturligtvis fler. Lämpliga platser för laddstolpar kan vara på parkeringar, 
rastplatsen vid Evelund. 

Lämpligt kan också vara att jobba tillsammans med det lokala energi bolaget. 
En ide är att bara använda solel. Bra reklam för Sala "Tanka sol i Sala" 

Miljöpartiet de gröna förslär fullmäktige 

-att Sala kommun ser till att det sätts upp laddstolpar på lämpliga platser 

att elen i laddstolpama ska komma från förnyelsebara energikällor. 

6.~·. ·' ~ . . 
........... ~~ ~ . ······················· 
Erik Åberg 
Miljöpartiet de Gröna 



§ 131 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) 

KOMMUNSTYRELSEN ------~,.~,,~:-c-, ------

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

Dnr 2012/153 

Motion om läkemedelsavvikelser 

INLEDNING 
Mathias Goldkuhl (M) inkom den 21 juni med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram en konsekvensanalys gällande felhantering av läkemedel i 
äldrevården i Sala, samt att ett åtgärdspaket presenteras av tjänstemännen i syfte 
att minska felen i läkemedelshanteringen, speciellt sommartid. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/123/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/123/2, yttrande VON§ 146 
Bilaga KS 2013/123/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 130 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottet förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 



SALA Bilaga KS 2013/123/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om läkemedels avvikelser 
Mathias Goldkuhl (M) inkom den 21 juni med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det tas fram en konsekvensanalys gällande felhantering av läkemedel i 
äldrevården i Sala, samt att ett åtgärdspaket presenteras av tjänstemännen i syfte 
att minska felen i hikemedelshanteringen, speciellt sommartid. 

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden. 

Under semestertiden är det många vikarier inom vård- och omsorgsförvaltningens 
verksamheter. Vikarierna har olika erfarenhet och kunskap. sjuksköterskorna 
undervisar all personal i läkemedelshantering innan de skriver ut en delegering på 
läkemedel. Om sjuksköterskan bedömer att någon inte klarar av att ha delegering så 
skriver hon inte heller ut någon. En delegering kan också bli indragen om det visar 
sig att någon i personalen inte klarar av uppdraget. Alla läkemedelsavvikelser 
redovisas i ett avvikelsesystem. Från och med 2013 kommer det ur detta system att 
göras en sammanställning en gång i månaden, istället för som tidigare en gång per 
år. 

Projektet ledningskraft, som innebär en bättre samverkan mellan landsting och 
kommun kring arbetet med de mest sjuka äldre, har gjort att Sala framgångsrikt har 
arbetat med läkemedelsgenomgångar. Detta arbete fortsätter och Mini Q kommer 
att införas i kommunen. Mini Q är ett nödvändigt !T-stöd som effektiviserar 
läkemedelsgenomgångar. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

l [l} 
2013-04-28 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
vaxel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.'mfo@sala. se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

l<ommunstyrelsens ordfora11de 
per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 7100 



Il SALA Bilaga KS rt;i KOMMUN 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 

2013 l 12 3 l 2VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

VON§ 146 Motion angående läkemedelsavvikelser 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande med anledning av 
motion om läkemedelsavvikelser från Mathias Goldkuhl (M). 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bil. VON 2012186/1 

Monica Johansson föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens yttrande och översända 
det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Akten 

Utdragsbestyrkande 



Information, stöd och utredning 
Monica Johansson 

Svar på motion angående läkemedelsavvikelser. 

Av de läkemedelsavvikelser vi har så är den absolut största delen att personalen 
glömmer att ge brukaren sina läkemedel någon av de tider under dygnet som 
brukaren har en ordination på läkemedel. 
Vi är medvetna om problemet och tar upp det på olika träffar med jämna mellanrum. 
Vi försöker också med olika insatser för att personalen ska påminnas att det är dags 
att ge någon läkemedel. (Larm på telefoner, extra signeringslistor och att personalen 
påminner varandra). 

Under semestertiderna är det många vikarier i våra verksamheter, de har olika 
erfarenheter och kunskaper. Det är mycket som är nytt som personalen ska komma 
ihåg. Vissa dagar finns det väldigt få av den ordinarie personalen på plats som kan 
påminna och stötta. 
sjuksköterskorna har en mindre bemanning under semesterperioderna och kan inte 
finnas på plats i lika stor utsträckning som under resten av året. 

sjuksköterskorna undervisar all personal i läkemedelshantering innan de skriver ut 
en delegering. Om sjuksköterskan bedömer att någon inte klarar av att ha delegering 
på läkemedel så skriver honjhan inte heller ut någon. En delegering kan också bli 
indragen om det visar sig att en personal inte klarar av uppdraget. 
En personal som känner sig osäker på arbetsuppgiften kan avsäga sig delegeringen. 
Alla läkemedelsavvikelser redovisas i avvikelsesystemet, där vi från och med 2013 
kommer att göra sammanställningar en gång i månaden med uppföljningar istället 
som nu en sammanställning en gång per år. 

Projektet ledningskraft som innebär en bättre samverkan mellan landsting och 
kommun kring arbetet med de mest sjuka äldre har gjort att Sala framgångsrikt har 
arbetat med läkemedelsgenomgångar. Detta arbete fortsätter och Mini Q kommer 
att införas i kommunen. Mini Q är ett användarvänligt !T -stöd som effektiviserar 
läkemedelsgenomgångar. 

En konsekvensanalys och ett åtgärdspaket kan presenteras i början av 2013 då årets 
sammanställning är klar. 

Monica johaQJSson/Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

l (l) 
2012-12-10 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 

733 25 sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-192 98 
var d .och. oms orgsforva ltn ingen@ sal a.se 
www.sala.se 

Monica Johansson 
Medicinskt ansvarig sjukskOterska 

Information, stöd och utredning 

M on i ca .Jo h ansson@ sal a .se 



SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kanslienheten 
Sofia Nilsson 

INTERNREM/55 

Motion om läkemedels avvikelser 

Ovanstående ärende lämnas till er för yttrande. 

vård- och omsorgsnämnden 

Remissvar lämnas till registrator på kansliet för diarieföring. 

l (l) 
2012-07-04 

DIARlEN R: 2012/153 
INTERNREMISS 

. SALA KOMMUN 
Vard- och omsorgsförvaltningen 

Ink. 2012 -07- O 4 
. o o' J'-t,V:i 

01~~{YJ O ~~~Oiarieplanbeteckn. 

Svar önskas senast 2012-09-19. Om du inte har möjlighet att svara inom utsatt tid, 
kontakta registrator snarast per telefon 55 102 eller e-post kommun.info@sala.se. 

Sofia Nilsson 

Registrator 

E. u 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Nilsson 

Registrator 
Kanslienheten 

Sofia .N ilsson@sala.se 
Direkt: 0224-551 02 



Bilaga KS 2013/123/3 

Motion 

Läkemedels avvikelser 

Som ledamot i Vård och omsorgsnämnden så har jag uppmärksammat en 

ökning av Läkemedels avvikelser under somrarna i äldrevården. Även om 

avvikelserna inte är högre än landets snitt så vill motionären visa att Sala är en 

föregångskommun i frågan. Motionären eftersöker i denna motion en 

undersökning som ska gå djupare in på varför dessa avvikelser ökar under 

denna del av året. Motionären efterfrågar också en konsekvensanalys i enlighet 

med motionen och ett påvisat åtgärdspaket för hur man minskar misstagen. 

Att: ta fram en konsekvens analys gällande felhantering av läkemedel i 

äldrevården i Sala 

Att: ett åtgärdspaket presenteras av tjänstemännen i syfte att minska felen i 

läkemedelshanteringen, speciellt under somrarna. 

/ 
"/~· . / 

MathialGoldkuhl (M) 
v 



§ 132 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) 

KOMMUNSTYRELSlöN 

Sammanträdesdatum 

···-r::·?··:·""s---~

_i:.A.NDI .. I~~G 
~F: G.C' ::?.C13 

2013-05-13 

Dnr 2012/364 

Motion om utmärkelsen Årets salaambassadör 

INLEDNING 
Anders Weiborn (M) inkom den 23 november 2012 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att ändra namnet på utmärkelsen "Årets salaambassad ör" till 
"Årets Salabo". 

Beredning 
Bilaga KS 2013/124/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/124/2, motion 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 131 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen, 
att uppdra till kommunstyrelsen att se över och modernisera kriterierna för vilka 
som kan komma ifråga att bli nominerade, samt 
att de nya kriterierna tillämpas vid nominering av kandidater till årets sala
ambassadör 2013. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen, 

att uppdra till kommunstyrelsen att se över och modernisera kriterierna för vilka 
som kan komma ifråga att bli nominerade, samt 

att de nya kriterierna tillämpas vid nominering av kandidater till årets sala
ambassadör 2013. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 



,, ,, ,,,,.,' 

"" SALA Bilaga 
~KOMMUN 

KS 2013/124/1 
l (2) 

2013-04-28 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

ATif"KOliiiMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 20!3 2 9 

Svar på motion om utmärkelsen "Årets Salaambassadör" 

Anders Weiborn (M) inkom den 23 november 2012 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att ändra namnet på utmärkelsen "Årets salaambassad ör" till 
"Årets Salabo". 

Utmärkelsen "Årets Salaambassadör" ges till personer som genom sina insatser och 
sitt engagemang verkar för att utveckla, sprida kunskap om, eller på annat positivt 
sätt, göra Sala intressant för kommuninvånare och besökare. Genom åren har 
utmärkelsen gått till bland annat entreprenörer, konstnärer och ledare inom 
föreningslivet Förslagsställaren ser ett problem med att använda sig av ordet 
"ambassadör" i namnet för utmärkelsen. Problematiken ligger i att utmärkelsen ger 
sken av att vara ett formellt uppdrag, och att det kan upplevas otydligt vad 
ambassadörskapet egentligen innebär. För att komma ifrån detta anser 
förslagsställaren att namnet på utmärkelsen "Årets Sala ambassadör" bör ändras till 
"Årets Salabo". 

Utmärkelsen Årets salaambassadör ska föräras en person som genom sina insatser 
och sitt engagemang verkat för att utveckla, och sprida kunskapom-eller på annat 
positivt sätt- göra Sala intressant för kommuninvånare och besökare. Juryn ska i sin 
bedömning av nominerade personer beakta en representativ fördelning av kön, 
ålder och etnisk bakgrund. 

Utnämning till årets salaambassadör har skett alltsedan 2001. Ordet ambassadör i 
Sala i betydelsen goodwill-ambassadör. salaborna har under två veckor möjlighet 
nominera lämpliga kandidater. Tillgängagivandet av årets salaambassadör sker i 
samband med Händels Fyrverkerikonsert i Sala Stadspark i slutet på sommaren. Allt 
uppskattade inslag av salaborna. Diskussioner har förekommit om uppdatering av 
kriterierna för att dels göra ambassadörskapet mer aktivt dels modernisera och 
vidga vilka som kan komma ifråga att bli nominerade. 

De kriterier man hittills använt har varit 

• kandidaten skall vara nominerad av person som inte ingår i juryn 
• nomineringen skall vara Information Sala tillhanda före sista datum för 

nominering 
• kandidaten skall ej vara kommunanställd 
• kandidaten skall ej vara förtroendevald politiker 
• det åstadkomna ambassadörskapet skall ej ligga inom ramen för 

tjänsteutövning 
• kandidaten skall ej vara utnämnd till salaambassadör tidigare. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov. rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

juryn, som bestått av representanter för Sala kommun, föregående års ambassadör, 
Svensk Handel, Sala Allehanda och Företagarna i Sala har under fjolåret diskuterat 
visa justeringar av kriterierna, t ex att punkt 3 och 5 borde omformuleras till: att 
kandidaten ska bedriva sitt uppdrag på frivillig basis och inte i sin yrkesutövning, 
oavsett arbetsgivare. Två tillägg har också framförts: att det uppdrag kandidaten 
nomineras för ska gynna Sala och marknadsföra staden både för sina medborgare 
och för sina besökare samt: att ideella uppdrag ska premieras. 

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

att avslå motion samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att se över och modernisera kriterierna för vilka 
som kan komma ifråga att bli nominerade 

att de nya kriterierna tillämpas vid nominering av kandidater till årets 
salaambassadör 2013 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 {2) 
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Bilaga KS 2013/124/2 
SAlA O UN · 

Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -1!- 2 3 

Motion angående utmärkelsen "Arets Salaambassadör" 

Under flera år har Sala Kommun tillsammans med andra aktörer som är verksamma i kommunen 

delat ut utmärkelsen årets "Sala Ambassadör". Den ska föräras en person som genom sina insatser 

och sitt engagemang verkat för att utveckla, och sprida kunskap om -eller på annat positivt sätt- göra 

Sala intressant för kommuninvånare och besökare. 

Utmärkelsen har gått till en rad olika medborgare som alla har bedrivit verksamhet inom olika 

områden. Genom åren har utmärkelsen utdelats till b .La entreprenörer, konstnärer och ledare inom 

föreningslivet Det fina med utmärkelsen är den symboliserar ett erkännande på dessa personers 

engagemang av Sala och dess medborgare, 

Undertecknar delar helt intentionen med utmärkelsen men ser ett problem med att man har valt att 

använda sig av ambassadör i namnet för utmärkelsen. Det problematiska med namnet är att 

utmärkelsen ger sken av att vara ett formellt uppdrag samt kan det upplevas otydligt vad 

ambassadörskapet egentligen innebär. För att råda bot på detta problem bör en förändring av namnet 

på utmärkelsen göras. 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad att Kommunfullmäktige beslutar att: 

Att i enlighet med motionens intention ändra namnet på utmärkelsen, "Arets Sala Ambassadör" till 

"Arets Salabo" 

Andreas Weiborn (M) , 

;/tJr~ lt/t;b1'V1 
' l 



§ 133 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-05-13 

:r .. \:,~::Lr~~:] 
!:l\ 6~! 201J 

Dnr 2013/12 

Motion om trafiklösning vid Dammgatan och Lasarettsgatan 

INLEDNING 
Marcus Andersson (SBÄ) har den 7 januari 2013 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige i enlighet med motionens intentioner 
beslutar att Sala kommun tillsammans med berörda sakägare tillser att en biltrafik
förbindelse upprättas mellan Dammgatan och Lasarettsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/125/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/125/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/125/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 132 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets föreslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

22 {39) 
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~ ~~~~ Bilaga KS 2013/125/1 

l [l) 
2013-04-28 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOr\i!MUN .. 
Kommunstyrelsens förvaltmng 

Svar på motion om trafiklösning vid Dammgatan och Lasaretts
gatan 

Marcus Andersson (SBÄ) har den 7 januari 2013 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige i enlighet med motionens intentioner 
beslutar att Sala kommun tillsammans med berörda sakägare tillser att en biltrafik
förbindelse upprättas mellan Dammgatan och Lasaretts gatan. 

Idag finns ingen möjlighet att köra via Dammgatan in på Lasarettsgatan, vilket enligt 
motionen utgör ett problem för de boende, samt besökare till bland annat Pizzeria 
Torino. Lasarettsgatan från Väsbygatan kommer snart att bli en kommunal gata 
fram till Heberlegatan. Därefter är det Landstinget som äger gatan fram till Damm
gatan. Dammgatan utmed Ekebydamm ägs av salabostäder AB. I detaljplanen är 
området mellan Dammgatan och Lasarettsgatan angivet som kvartersmark och ej 
som lokalgata. 

En passage mellan Dammgatan och Lasarettsgatan är möjlig ur ett trafikperspektiv, 
men måste utredas vidare och i så fall möjliggöras tillsammans med Landstinget 
och salabostäder AB i samband med de pågående diskussioner som genomförs för 
lasarettsområdet En ny detaljplan kommer även att krävas för en sådan passage. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 

per -olov. rJ p p@ sJ la. se 
Direkt: 0224-74 7100 
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FJlll SALA Bilaga KS 2013/125/2 

~KOMMUN 

f:"!,%~,~q~OOU~~nmg 
TEKNISKA KONTORET 
Lisa Granström 

!Ink 2013 l 9 

Yttrande på motion angående trafiklösning vid Dammgatan och 
Lasaretts gatan. 
Salas bästa har inkommit med en motion angående trafiklösningen vid Dammgatan 
och Lasarettsgatan. Det finns idag ingen möjlighet till att köra via Dammgatan in på 
Lasarettsgatan, vilket, enligt skrivelsen, utgör ett problem för de boende samt 
besökare till bland annat pizzeria Torino. 

Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med motionens 
intentioner besluta att Sala kommun tillsammans med berörda sakägare tillser att en 
biltrafikförbindelse upprättas mellan Dammgatan och Lasarettsgatan. 

TEKNISKA KONTORETs YTTRANDE 
Lasarettsgatan från Väsbygatan kommer att genom en stundande Lantmäteri 
förrättning bli en kommunal gata fram till Hebelegatan. Därefter är det Landstinget 
som äger gatan, fram till Dammgatan. Dammgatan, utmed Ekebydamm ägs av 
Salabostäder. 

I detaljplanen är området mellan Dammgatan och Lasarettsgatan ej angivet som 
lokalgata, utan är kvartersmark 

Tekniska kontoret anser att en passage mellan Dammgatan och Lasarettsgatan vore 
möjlig, ur ett trafikperspektiv. Detta måste dock utredas, och i så fall möjliggöras, 
tillsammans med Landstinget och salabostäder i samband med de pågående 
utredningar genomförs för Lasarettsområdet Ny detaljplan kommer även att krävas 
för en sådan passage. 

Lisa Granström 

Enhetschef Samhällstekiska enheten 

SALAKOMMUN 
Tekniska kontoret 

Box 304 

733 25 Safa 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-185 56 

tekniska@sala.se 

www.sala.se 

lisa Granström 
Enhetschef 

Lisa. Granstram @sa la.se 
Direkt: 0224-552 51 



BVilaga KS 2013/125/3 

Motion angående trafiklösning vid Dammgatan och Lasarettsgatan 

Sedan tidigare råder det problem vid Dammgatan vad det avser trafik för bilfordon. 
När det blir mycket snö så blir den skarpa kurvan farlig för mötande bilister och under den större 
renoveringen av Sala bostäders fastighetsbestånd vid stamparen så har trafiksituationen varit direkt 
hämmande för de boende och ekonomiskt sett skadlig för verksamhetsidkaren vid Torino pizzeria 
då Dammgatan är enda vägen in till och ut från området. 

När jag diskuterat med boende i området och med verksamhetsidkaren vid Torino pizzeria så har det 
kommit fram ideer om att komma till rätta med problemet genom att tillåta och anpassa vägsnutten 
mellan Dammgatan och Lasaretts gatan, som är ungefar 3 5 meter lång, för biltrafik och där tillåta 
antingen dubbel- eller enkelriktad trafik. Jag tror dessutom att verksamhetsidkaren skulle gynnas av 
att man kan få en bättre och säkrare trafiksituation framför pizzerian. 

Eftersom Dammgatan inte kan betecknas som en genväg till Väsbygatan samt idag är försedd med 
många farthinder så torde inte säkerheten påverkas negativt om bilarna kan fortsätta köra ut på 
Lasaretts gatan. 

··.·.itJ.''· ''·--·-> 

+ 

Jag föreslär därför Kommunfullmäktige 
AkTUtL(.T 

att i enlighet med motionens intentioner besluta att Sala kommtm tillsammans med berörda 
sakägare tillser att en biltrafikförbindelse upprättas mellan Dammgatan och Lasaretts gatan. 

Ink 2013 -01- O 7 
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§ 134 

Justerandes sign 

2013-05-13 
nr~ 72 2013 

Dnr 2013/50 

Motion om praktik för de högskoleförberedande programmen på 
Salas gymnasieskolor 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) har den 15 februari 2013 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att skolförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar 
och möjligheter för att införa praktik på de högskoleföreberedande programmen. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/126/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2013/126/2, yttrande från skolförvaltningen 
Bilaga KS 2013/126/3, motion 
Ledningsutskottet 2013-05-07, § 133 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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"B.i"'·"''" SALA Bilaga 
KOMMUN 

KS 2013/126/1 

l (l) 

2013-04-28 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KDr~IMUN 

Kommunstyrelsens förvaltniilg 

Ink. 

Svar på motion om praktik på de högskoleförberedande program
men på Salas gymnasieskolor 

Andreas Weiborn (M) har den 15 februari 2013 inkommit med rubricerade motion. 
Motionären föreslår att skolförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar 
och möjligheter för att införa praktik på de högskoleföreberedande programmen. 

skolförvaltningen har avgett ett yttrande. I skolförfattningarna står det om 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det regleras i Gymnasieförordningen 4 kap 12 §. 
Där stadgas att samtliga yrkesprogram ska ha 15 veckors APL Om 
högskoleförberedande program sägs det att "Huvudmannen får be-sluta att 
arbetsplatsförelagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och får då 
också besluta om i vilken omfattning." 

I Sala kommun är Bildnings- och lärandenämnden huvudman förskolverksamheten, 
och driver projektet Framåt med Mentorskap, som innebär att alla elever på de 
högskoleförberedande programmen, som så önskar, får en mentor i arbetslivet. 
En fördel med projektet är att eleverna får detta utöver sina lektioner. 

Nackdelen med APL på högskoleförberedande program är att varje vecka med APL 
enligt förordning innebär en minskning av lektionstiden med 23 timmar. De teore
tiska kurserna är krävande och behöver sina lektioner. 

I Hudiksvall, som förslagsställaren refererar till, ges möjligheten för den som går ett 
högskoleförberedande program att genomföra "yrkesorientering" en vecka under 
tredje studieåret. Man kan söka egen praktikplats eller välja bland de arbetsplatser 
som skolan erbjuder. Det finns även möjlighet göra praktik på en 
högskola/universitet eller på en arbetsplats utomlands. Ett liknande arrangemang är 
värt undersöka närmare hur det kan genomföras i Sala. 

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

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 Ordförande kommunstyrelsen 

733 25 Sala 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

per-olov. rapp@oala ... se 
Direkt:0224-74 7100 
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SALA KOMMUN · 
Kommunstvrelsens förvaltning 

SKOLFÖRVALTNINGEN 
Jakob Fjellander InK 2013 -02- l 5 

Angående motion om praktik på de högskoleförberedande 
programmen vid Salas gymnasier 

BAKGRUND 

~~~~enr ,
5
. ") iAkthilaga 

.:LO\CSI. •l l 2 
l 

Terminologin i skolförfattningarna är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det regleras i 
Gymnasieförordningen 4 kapitel12 §. Där stadgas att samtliga yrkesprogram ska ha 
15 veckors APL. Om högskoleförberedande program sägs det: 

Huvudmannen får besluta att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program 

och får då också besluta om i vilken omfattning. 

Anm: Kommunfullmäktige har genom reglemente givit Bildnings- och 
lärandenämnden i uppdrag att vara huvudman för skolverksamheten i Sala 
kommun. 

SAKFRÅGAN 
De skäl motionären anför är goda. Av bland annat de skälen driver Bildnings- och 
lärandenämnden projektet Framåt med Mentorskap (se www.sala.se/mentorskap) 
som innebär att alla elever på de högskoleförberedande programmen som vill får en 
mentor i arbetslivet. 

En nackdel med APL på högskoleförberedande program är att varje vecka med APL 
enligt förordning innebär minskning av lektionstiden med 23 timmar. De teoretiska 
kurserna är krävande och behöver sina lektioner. 

En fördel med projektet Framåt med Mentorskap är alltså att eleverna får detta 
utöver sina lektioner. 

SALA KOMMUN 
skolförvaltningen 
Box 304 

733 25 SAlA 

Besöksadress: Drottninggatan 5 
Vi.ixel: 0224-553 91 

Fax: 0224-774 46 

skf@sala.se 
www.sala.se 

Jakob Fjellander 
Jakob. Fjella nder@sal a .se 

Direkt: 0224-556 27 
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Komm,mstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -Ol- 2 8 

Motion om praktik för de högskoleförberedandeprogrammen på Salas gymnasieskolor 

De studenter på gymnasialnivå som studerar ett yrkesförberedandeprogram erbjuds idag möjlighet till 
en yrkesinriktad praktikperiod. Exempelvis de elever som läser till el-installatörer genomför i regel sin 
praktik på en el-firma med en verksamhet som utbildningen avser. Detta är ett uppskattat avbrott från 
studierna för de studerande på dessa program. Samt är det en unik och god möjlighet att kunna knyta 
viktiga kontakter med presumtiva arbetsgivare efter avslutad utbildning och erlagd examen inom 
utbildningens ämnesområde. Om inte ger det studenten en möjlighet att praktiskt testa på vad 
utbildningen kan leda till samt ger det studenten perspektiv på tillvaron. Dock är detta något som 
endast erbjuds till de yrkesförberedande programmen inom den kommunala gymnasieskolan. De 
högskoleförberedande programmen borde erbjuda samma unika möjlighet med praktik i sin utbildning 
som de yrkesförberedande. Möjligtvis inte i samma omfattning som de yrkesförberedande 
programmen. Det för att studerande inom samhällsvetenskap, natur och tekniskt m f skall kunna få 
möjlighet att praktiskt kunna testa på och känna vad deras utbildning kan leda till samt få ett 
perspektiv på arbetsmarknaden efter avslutad gymnasial eller högskoleutbildning. 

Praktiken bör kunna låta studenter praktisera på företag, myndigheter och på akademiska intuitioner. 
Ett exempel här i Sala så erbjuder idag ABB industrigymnasium praktik till sina studenter som studerar 
på skolan 1. Även andra kommuner erbjuder praktik i utbildningen till sina studenter som läser ett 
högskoleförberedandeprogram. Ett exempel är Hudiksvall kommun 2 Det är viktigt att våra 
gymnasiestudenter ges möjlighet till att kunna få en uppfattning om vad utbildningen på ett 
högskoleförberedande program kan leda till samt att de får perspektiv på sin tillvaro. 

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknad att kommunfullmäktige beslutar att: 
Att uppdra åt skolförvaltningen att utreda förutsättningarna & möjligheterna för att införa praktik på 
högskoleförberedandeprogram men. 
Att därefter presentera beslutsunderlag för införande av praktik på de 
högskoleförberedandeprogrammen. 

Andreas Weiborn (M) 

l http:j jwww.abbindustrigymnasium.sejom-abb-industrigymnasiumjsa-har-jobbar
vijapu 
z http:j jwww.hudiksvalLsejUng-i-Hudiksvalljjobb/yrkesorienterad-praktik-yo/ 



SALA KDr··IMUN 
Kommunstyrelser'' förvaltning 

Interpellation till kommunalråd, Per-Olov Rapp Ink. 2013 29 

Vid kommunfullmäktige den 25 februari 2013 ställde jag en interpellation till 

kommunalrådet, Per-Olov Rapp. Där frågade jag hur Sala skulle gå vidare i 

överenskommelsens mellan landstinget Västmanland om lasarettsområdet l 

interpellationsdebatten sade kommunalrådet att han hade svårt att säga när de skulle 

återkomma med ett besked för hur de skulle gå vidare i frågan. Inledningsvis sade 

kommunalrådet: "för närvarande pågår det ingen större dialog i den här frågan". 

Den 6 mars 2013 rapporterade lokaltidningen, Sala Allehanda om att Sala Kommun 

och Landstinget Västmanland hade kommit överens. Bland annat skulle 

överenskommelsens innebära att Landstinget bygger ett till ytan mindre sjukhus än 

dagens sjukhus samt att Sala Kommun förvärvar vårdcentralen och lasarettet för 

olika syften. 

Motbakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet, Per-Olov Rapp (S): 

*Om det i dialogen innan den 25 februari 2013 med Landstinget Västmanland inte 

fanns tankar om att bygga nytt sjukhus eller att Sala skulle förvärva vårdcentralen 

och lasarettet 

* När avser kommunalrådet att redovisa det här projektet ytterligare för 

kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen? 

Andreas Weiborn (M) 

L1 J~ tv' i(.~ H-t, :1//J 



SAlAK MMUN 
Kommunstyrelsens !örvallfling 

Ink. 2013 -05- O l 

Interpellation till Bildnings- och lärandenämndens ordförande 

Vuxenvärlden måste alltid reagera mot mobbing 

På senare tid har media uppmärksammat problematiken med den mobbing och de 
kränkningar som flyttat ut på Internet, kallat näthat Bland annat har grupper på 
Facebook och konton på Inslagram rapporterats som en del i näthatet 

Detta är inte någon unik företeelse, utan är en del i utvecklingen av dagens sätt att 
kommunicera. Att elever på Salas gymnasieskolor skulle kunna drabbas av liknande 
händelser bör inte uteslutas, då våra ungdomar idag är aktiva på både sociala 
medier och på Internet 

Jag anser att vuxenvärlden och samhället i stort måste agera resolut mot all form av 
mobbing, även näthat Vi måste tydligt markera att näthat och kränkningar av olika 
slag är helt oacceptabla. 

Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till Bildnings- och 
lärandenämndens ordförande Eva Stenberg (S): 

• Hur arbetar Salas gymnasieskolor mot den mobbing och de kränkningar som flyttat 
ut på Internet, kallat näthat? 

• Kommer det att vidtas några särskilda åtgärder för att förebygga framtida fall av 
näthat inom Salas gymnasieskolor? 

Andreas Weiborn (M) 



S~LASI 
BASTA. 

MOTION Sid 1{2) 

2013-05-05 

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala! 

Under 2012 drev Salas Bästa igenom att kommunen skulle få en efterlängtad kulturplan i Sala. 
Under planeringen av kulturplanen kom det då också fram under diskussioner mellan dåvarande 
ordförande i kulturutskottet, Hanna Westman {Sbä), med både kultur- och fritidsenheten och 
föreningslivet att det även behövs en strategi för hur Salas idrottsliv ska utvecklas! Det finns sedan 
tidigare majoritet ett förslag för hur Vision Lärkan ska utvecklas, men Vision Lärkan är bara en del 
av idrottsverksamheten i Sala, precis som att Kulturhuset bara är en del av kulturverksamheten i 
Sala. För att Sala kommun ska kunna stödja de föreningar som idag lägger ner massor av ideellt 
arbete med att utveckla idrotten och andra fritidsaktiviteter och de ska få större förtroende för 
Salas politiker, anser vi att det är av vikt att vi tillsammans arbetar fram en långsiktig plan även för 
idrott och andra fritidsaktiviteter i Sala. Genom att lägga en långsiktig strategi tillsammans med 
föreningslivet som sträcker sig längre än en mandatperiod kommer det att bli lättare för både 
förvaltning, politiker och föreningsliv att veta vad de kan förvänta sig av Sala kommuns satsningar 
på idrott från nu in i framtiden. 

Vi politiker måste tänka mer långsiktigt för att få någon verkstad och vi måste arbeta närmare de 
ideella krafterna i samhället och näringslivet för att bygga långsiktiga relationer för att skapa 
tillväxt. Rätt investering i rätt tid, under lång tid som även passar in på de behov som föreningar 
har som vill satsa på sin verksamhet för att få den att växa. Om Sala ska nå sin vision 2024 med 25 
000 invånare krävs det att kultur och fritid får sin del av utvecklingen. Här finns det precis som 
inom kulturverksamheten också massor av möjligheter att skapa aktiviteter och interaktioner med 
det lokala näringslivet och även större sponsorer i framtiden. Genom att samverka kommun
föreningsliv-näringsliv utvecklas kommunen och tillväxten ökar samt att vi tillsammans bygger upp 
fler starka varumärken i Sala kommun som både näringsliv och föreningsliv kan dra nytta av i sin 

marknadsföring. Det stärker även kommunens varumärke när vi ska konkurrera med andra 
kommuner om invånare. 

Vi yrkar därför: 
Att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig idrotts- och fritidslivsberedning, som under 2013 
arbetar med att ta fram en "Kommunal strategisk plan för idrott och fritidsliv i Sala", 
d v s en långsiktig plan på 12 år {3 mandatperioder), som påvisar det behov som föreningslivet i 
Sala har inom idrott och fritidsliv i nära samarbete med föreningslivet, näringslivet och 
förvaltningen. 

Att den kommunala planen för idrott och fritidsliv innehåller: 
- En nu lägesana lys, strategiskt långsiktig plan för 12 år framåt, för att även kunna ge förslag till det 
totala investeringsbehovet inom idrotts- och fritidslivet. 
-Kommunens möjligheter att genomföra dessa investeringar via samarbete med näringslivet 
- En årlig handlingsplan med start fr o m 2014 som redovisar både möjliga gemensamma 

aktiviteter och investeringar per år. 
SALA KOMMUN · 

Kommunstvrel~ens förvaltning 
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MOTION Sid 2(2) 

2013-05-05 

Sala kommun behöver även en kommunal plan för idrott och fritidslivet i Sala! 

Att de kortsiktiga investeringar som man tänkt genomföra under 2013 i vision Lärkan genomförs 
under året om föreningslivet så önskar, men att de långsiktiga investeringarna läggs in i den 
långsiktiga planen för att genomarbetas ordentligt tillsammans med föreningslivet och näringslivet 
för att påskynda och säkerställa att det finns täckning för investeringsbehovet. 

Att beredningen redovisar allt inför kommunfullmäktige senast november 2013. 

Sala den 5 maj 2013: 

Marcus Andersson, Partiordförande Salas Bästa 

Daniel Ahlin, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Magnus Eriksson, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Victoria Pahh~n, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Peter Östlund, kommunfullmäktige Salas Bästa 

Bror-Erik Andersson, kommunfullmäktige Salas Bästa 



Motion 

Antalledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder under nästa 
mandatperiod. 

Sala kommun har sedan l juli 2012 förändrat sin politiska organisation. Förutom en ny roll 
för fullmäktiges ledamöter har antalet ledamöter för styrelse och nämnder utökats. 

Enligt kommunallagen, 5 kap. l§, ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige bestämmas till 
ett uddatal och till minst 41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade 
invånare. Antalet ledamöter är enligt av SKL utgivna kommentarer och praxis bestämt med 
syfte att garantera en tillräckligt bred medborgerlig förankring. Enligt 3 § skall beslut om 
ändring av antalledamöter fattas före utgången av mars månad valåret och berörd 
Länsstyrelse omedelbart underrättas. 

Antalet ledamöter i styrelse och nämnder utökades kraftigt inför innevarande mandatperiod. 
En utökning som gör det politiska arbetet onödigt tungarbetat En översyn av antalet 
ledamöter bör prövas i samband med utvärdering av förtroendemannaorganisation under 
2013. 

Vi förslagsställare delar uppfattningen att det för Sala kommun är tillräckligt med 41 
ledamöter för att uppnå medborgerlig förankring samt att antalet ledamöter i styrelse och 
nämnder prövas. Därigenom minskas kommunens kostnader för den politiska organisationen 
och föreslår därför kommunfullmäktige att besluta ... 

Att antalledamöter i Sala kommunfullmäktige from nästföljande mandatperiod bestäms till 41 

Att en parlamentarisk utredning prövar antalledamöter i styrelse och nämnder. 

samt 

Att vid bifall omedelbart underrätta Länsstyrelsen 

Sala den 15 mars 2013-03-11 

C}4A~ 
Peter Molin (M) 

r){ltkteffi' 
Mic~l;l.Jil PB Jo 

/ 
; ti( 

~ 7 rd!Ktingström(M) 

AJl!~ r 
Yato!ovE~ 

~ 



Sala 29 april 2013 

Motion om utredning av Kulturskolans organisatoriska placering. 

Vänsterpartiet 
Sala 

Värdet av att behålla och utveckla Kulturskolan är av största vikt för Sala. 
Kultur i olika former skapar kreativitet och lust att lära, dans och musik ger social träning 
och rörelse ger föbättrad hälsa. Ar kultur och kreativitet lönsam? Självklart. Det vet vi. 

Vi kan förstå att Kulturskolan placerats i Bildnings- och Lärandenämnden. Tanken att 
Kulturskolan skulle bidra till att utveckla skolans arbete är naturlig. 
Konsekvensen för Kulturskolan av att ligga i en nämnd som i övrigt bara har lagstadgad 
verksamhet ger dock stora problem. Varje gång nämnden har ekonomiska svårigheter är 
det Kulturskolan som drabbas eftersom det inte är en lagstadgad verksamhet. 
Politikers prioriteringar i Sala kommun har gjort att skolan sällan har haft en realistisk 
budget. 

Vi tror därför att Kulturskolan skulle få en tryggare framtid med möjlighet till utveckling i ett 
utskott under kommunstyrelsen. Det skulle kunna vara i Kultur o Fritidsutkottet som inte 
heller har lagstadgad verksamhet, eller i ett Framtidsutskott där klimat, miljö och 
energifrågor också kan ligga. 

Vi yrkar därför 
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att organisatoriskt placera 

Kulturskolan i ett utskott under Kommunstyrelsen. 

29 april 2013 

Joachim Nordlund 



Miljöpartiet 
de gröna 
i Sala kommun 

Till kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

Sala 

Flytta ansvaret för kulturskolan 

2013-04-29 

För närvarande är kulturskolan och dess verksamhet placerade i Bildning och Lärande 
nämnden (BLN). Där konkurrerar den med obligatorisk verksamhet som skolor och förskolor 
om pengar. Risken med att ha ansvaret for kulturskolan hos BLN är att när ekonomiska 
prioriteringar görs så kommer den for kommuner frivilliga verksamheten i sista hand. Det 
innebär att om ett par år har vi ingen kulturskola kvar i Sala kommun. 

Miljöpartiet anser att ansvaret for kulturskolan ska flyttas till kommunstyrelsen forslagsvis till 
kommunstyrelsens Kultur och Fritidsutskott. Där likartade frivilliga verksamheter redan finns. 
Detta skapar en större möjlighet for Kulturskolan att överleva på sikt. 

Att avveckla kulturskolan är kortsiktigt tänkande Långsiktigt är istället kulturskolans 
verksamhet något som kommunen vinner på att ha kvar. 

Miljöpartiet de gröna forslår 

-Att ansvaret for kulturskolan flyttas från Bildnings och Lärandenämnden till 
Kommunstyrelsen 

.. ~ ~ .. ~ .... o ............................. . 
ErikÅberg Monica Fahrman 



SALA KO!';,IMU!\1 .. 
Kommunstvrelee.r 'förvaltning 

Motion om krav vid extra stöd 
Ink. 2013 ·[JI;- 2 9 

Idag ger sala Kommun ut bidrag till föreningar och organisationer genom olika former 

av bidrag. Exempelvis så ger Kultur- och fritidskontoret ut följande bidrag: 

skötselbidrag, lokalbidrag, samlingslokalbidrag, investeringsbidrag, utbildningsbidrag, 

arrangemangsbidrag, extra föreningsbidrag, evenemangsstöd, kulturbidrag och 

verksamhetsbidrag. Övrigt så ger kommunen via kommunstyrelseförvaltningen stöd 

till några föreningar som inte erhåller stöd från kultur och fritidskontoret Vid olika 

tillfällen har Sala Kommun gått in med extra stöd till föreningarna eller organisationer 

som redan har fått stöd av kommunen. Vid dessa tillfällen har kommunen inte ställt 

krav på motprestationer. Exempelvis har Folketshus och salaortens Ryttarförening 

flera gånger fått extra stöd under de senaste mandatperioderna. l sådana ärenden 

där kommunen anser att den skall bidra med extra stöd borde kommunen ställa 

formella krav på motprestationer av de som skall erhålla extra stöd. 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad att Kommunfullmäktige 

beslutar att: 

Att uppdra till förvaltningarna att gemensamt utifrån motionens intention utreda 

förutsättningarna för att kunna ställa krav vid extra bidrag. 
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Ägardirektiv för Salabostäder AB 
 
Verksamhetens inriktning 
Bolaget ska på affärs- och miljömässiga grunder äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva 
och avyttra bostäder i enlighet med lagen om allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag 
(2010:879). 
 
I den mån det går att förena kommunens vilja med ovanstående gäller också att bolaget  
 

• skall utgå från att rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. Salabostäder AB är 
kommunens verktyg för att uppnå detta välfärdsmål. 

• ska verkställa bostadspolitiska beslut till exempel vad gäller att trygga den framtida bo-
stadsförsörjningen, verka för integration samt ökad valfrihet och inflytande i boendet. 

• som målsättning skall ha att på bostadsmarknaden i kommunen erbjuda bostäder av varie-
rande standard, med god kvalitet och servicenivå. 

• skall delta i gemensamma projekt som är beslutade av kommunfullmäktige och nationella 
projekt som kommunstyrelsen sökt och fått beviljat. 

 
Fastighetsbeståndet 
Salabostäder AB lägsta vakansnivå bör vara sådan att den medger en tillfredsställande rörlighet 
på bostadsmarknaden i kommunen. Vid förväntad bostadsbrist ska Bolaget ha beredskap att till-
godose efterfrågan, om det kan ske inom sunda företagsekonomiska principer. 
 
Hyresgästinflytande 
Bolaget ska verka för att dess hyresgäster bereds tillfälle till ett reellt inflytande över boendet. 
 
Socialt ansvar 
Salabostäder AB:s verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar för bostadsmarknaden i kommu-
nen och därmed vara en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda kom-
munala organ. Den sociala miljön i bostadsområdena ska särskilt uppmärksammas. 
 
 
Kommunens insyn och information 
Salabostäder AB:s styrelse står under uppsikt av kommunstyrelsen i Sala kommun. Kommunsty-
relsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räken-
skaper och handlingar. Salabostäder AB skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet 
och till kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att 

BILAGA KS 2013/158/1 



2 
 

kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Detta sker lämpligen minst en gång un-
der varje tertial (april, augusti, december). 
 
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända 
a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapporter 
 
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling 
eller förhållande för vilket sekretess gäller enligt lag. 
 
Ekonomi 
Soliditet 
Bolaget skall som målsättning ha en soliditet på minst 10 % år 2020. 
 
Avkastning 
Avkastningen ska vara 5 %. Direktavkastning, (bruttovinsten justerad till normalt  
underhåll i förhållande till bokfört värde på fastigheterna) ska tillämpas.  
 
Lån, borgensavgift 
Bolagets upplåning får enbart ske med kommunal borgen och inom av kommunfullmäktige bevil-
jad borgensram. Pantbrev skall finnas tillgängliga i ägararkivet och får ej pantsättas utan kommu-
nens godkännande. 
 
För befintliga lån upptagna from 1995 ska bolaget till ägaren betala en borgensavgift på 0,5%. 
Vid nyupplåning och omsättning av lån from 2012 ska borgensavgiften kopplas till den enskilda 
krediten. Beslut fattas av kommunstyrelsen. 
 
Klimat- och miljömål 
Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska upprätta mätbara 
mål som genom årsredovisningen följs upp årligen. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt 
sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som 
vistas i bolagets områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verk-
samhet som bolaget bedriver. Bolagets miljöarbete skall ligga i linje med kommunens arbete med 
miljöfrågor. Bolaget ska arbeta utifrån kommunens klimatstrategi och profilera sig gällande hål-
bar utveckling. 
 
Underställningsplikt 
Innan bolaget fattar beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större 
vikt ska bolaget inhämta yttrande från kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktiges godkännande 
skall bland annat inhämtas vad avser följande: 
 

• nyproduktion av byggnader för belopp över 10 Mkr 
• bildande av dotterbolag, förvärv eller avyttring av dotterbolag  
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• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar  
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet  
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art  
• försäljning av fastigheter med ett enskilt värde större än 10,0 mkr  

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, 
skall samråd ske med kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och 
denna skall inte underställas kommunfullmäktige för yttrande. 
 
Fråga om ägarförhållanden och minoritetsskydd regleras i särskild ordning enligt aktiebolagsla-
gen.  
 
Styrelsen 
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av bolagsstämman antagna regler.  
 
Nytillträdda styrelsemedlemmar skall erbjudas utbildning i styrelsearbetet inom ett kvartal från 
det de tillträtt. 
 
Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon inte ersätter 
ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som inte er-
sätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.  
 
Styrelsen skall upprätta en VD-instruktion som klargör förhållandet mellan VD och styrelse. 
Instruktionen för verkställande direktören skall delges kommunstyrelsen i Sala kommun. 
 
 
Årsredovisning och delårsrapporter 
Bolagets styrelse skall till kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. samman-
ställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter 
kommunstyrelsen bestämmer.  
 
En särskild bolagsstyrningsrapport skall lämnas till ägaren vid ordinarie bolagsstämma. 

Revision 
Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt aktiebolagslagen skall gälla för reviso-
rer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så 
att onödigt dubbelarbete undviks.  
 
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och 
från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Bolagets lekmannarevisorer skall också pröva 
hur bolaget har följt gemensamma styrdokument samt optimeringar i bolagets verksamhet som 
medfört nackdelar för kommunkoncernen i dess helhet. Granskningsrapporten skall innehålla 
uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda 
mål. 
 



4 
 

Upphandling 
Salabostäder AB skall i möjligaste mån samordna sina upphandlingar med kommunen.  
 
Informationspolicy 
Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange 
”ett bolag ägt av Sala kommun”. 
 
 
   ---------- 
 
Ägardirektiven gäller längst tom 2016. 
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