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KALLELSE 

Kallelse till sammanträde 
Organ  Kommunfullmäktige 

Plats Ekebyskolans aula 

Tid Måndagen den 24 februari 2014, kl 19.00 

Sammanträdet inleds med att förvaltningschefen Agneta von Schoting informerar om 
vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet. Därefter besvarar kommunstyrelsens 
ordförande, vård- och omsorgsnämndens ordförande, bildnings- och lärandenämndens 
ordförande samt närvarande förvaltningschef de frågor som fullmäktigeledamöterna 
tidigare skickat in till fullmäktiges sekreterare.  

 

1 Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter (KH 13) 

5 Redovisning av tillgänglighetsarbetet i Sala kommun (KH 14) 

6 Förslag på ny modell för avkastningskrav på skogsverksamheten (KH 15) 

7 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen (KH 16) 

8 Svar på motion från Peter Molin (M) m fl om antalet ledamöter och ersättare i       
kommunfullmäktige, styrelse och nämnder under nästa mandatperiod (KH 17) 
Ärendet behandlas på extra kommunstyrelsesammanträde den 24 februari.2006 

9    Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) till kommunalrådet Per-Olov  
       Rapp (S) angående sociala medier 

10 Kompletteringsval 

11 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

 

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

Sala den 12 februari 2014 

 

 

Tommy Johansson 
Ordförande Virve Svedlund 
 Sekreterare   

http://www.sala.se/
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKDLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 
,. " 13 

Dnr 20145 

Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter 

INLEDNING 
I samband med implementering av genomförd organisationsförändring 2012-07-01 
och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av admi
nistrativa processer för lönehantering gjorts. Som följd av denna översyn har tre ad
ministrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till det centrala lönekon
toret 

Beredning 
Bilaga KS 2014/7/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 4 

Yrkanden 
Fer~Olov Rapp (SJ yrkar bifa11 till ledningsutskottet förslag att kontmunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
i!!!; till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt 581 tkr från vård och cmsorgsn5mndcn. 

BESLUT 
Kommunstyreben hemställer ntt kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt 581 tkr från vård och omsorgsnämnden. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

l 

Utdragsbestyrkande 
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~SJ\LJ\ Bilaga KS 2014/7/1 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

Löneassistenter 

FÖRSLAG 
Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter. 

BAKGRUND 

1 (1) 

2013-lHO 

I samband med implementering av genomförd organisationsförändring 2012-07-01 och 
den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av administrativa 
processer tör lönehantering gjorts. Arbetsgrupper med representanter för våra tre 
förvaltningar har analyserat arbetsuppgifter i nämnda processer och funnit potential för 
effektivisering och samordning. 

Tre administrativa assistenter har flyttats tiil det centrala lönekontoret från SKF. 
Arbetsuppgifter från förvaltningarnas egen löneadministration har centraliserats. Det 
innebär större möjlighet till samordning, enhetlig hantering och tolkning av lag och avtal 
samt ökad service till förvaltningarna. Vidare ökar åtgärden möjligheter till backup och 
minskar, efter implementering, det totala behovet av personal för lönehantering. 

Kostnaderna för de tre löneassistenter är 1.284 tkr varav 461 tkr är hänförliga till Bildnings- och 
lärandenämnden, 581 tkr till Vård- och omsorgsnämnden och 242 tkr till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunstyrelsen anvisa 1.04-2 tkr att täckas av 461 tkr från Bildnings och 
lärandenämnden och 581 tkr från Vård- och omsorgsnämnden 

jan e Allansson 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
jane.al!ansson@sala.se 

Direkt: 0224-74 72 31 



M sALA rr;i KOMMUN 

§28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Redovisning av tillgänglighetsarbetet i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2013/119 

Kommunfullmäktige antog 2010-10-23, § 66, en ny policy för tillgänglighetsarbetet 
liksom en Plan för tillgänglighetsarbetet Dessa dokument har ersatt den tidigare 
handikapplanen för Sala kommun. 2013-05-27, § 87, beslutade kommunfullmäktige 
att besvara ett medborgarförslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet i Sala kom
mun samt att uppdra till Sala kommuns nämnder att senast vid årsskiftet 2013/ 
2014 inkomma med en redovisning av uppgraderade pianer vad som hittilis gjorts, 
framtida behov samt vilka medel som behövs för att öka tillgängligheten i det offent
liga rummet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/10/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, medborgarkon
toret 
Bl' 1 a~a Kc 20' Aj' O'" ·~do"'s~'~g"" '·'~ 1 ·~mm•mo+-<••cls~n" "o"r•"l·~~·~~ "a··'"·~"" A~ .l o,.,.l ..i.."-t' .L. /'-Il\,;; Vl'U.llA f;;ll UQ.il.l\.V UllUlt.)>-,)'A '-i.::. l V.::< >-H l.lfll V lU~V'-'U 

förvaltningen och skolförvaltningen 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 6 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunst';relsen dels hemställer att kom~ 
munfuiimäktige beslutar 
att godkänna redovisningarna från förvaltningarna, samt 
m handlingsplanerna uppgraderas årligen, 
dels förslår att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att resurser för genomförande aktualiseras i budget och strategisk Plan för Sala 
kommun. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningarna från förvaltningarna, samt 

i!!t handlingsplanerna uppgraderas årligen, 

dels beslutar för egen del 

att resurser för genomförande aktualiseras i budget och strategisk Plan för Sala 
kommun. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
J en ny Nolhage 
ekonomikontoret 
kommunfullmäktige 
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.el SALA Bilaga KS 2013/10/1 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

MEDBORGARKONTORET 

Redovisning av tillgänglighetsarbetet 

Kommunstyrelsen 

Sala kommunfullmäktige antog 2010-10-23, § 66, en ny Policy för tillgänglig
hetsarbetet liksom en Plan för tillgänglighetsarbetet Dessa ersatte den tidigare 
Handikapplan för Sala kommun. Sedan dess har det fortlöpande pågått ett arbete 
med att öka tillgängligheten men i takt med att kunskapen har ökat så har också 
kraven ökat på vad som ärtiiigängligt eller ej. 

Hanna \V estman och fi'"kcr Magnusson lämnade in i december 2012 ett medborgar~ 
förslag om att förbättra tillgänglighetsarbetet Kommunfullmäktige beslutade 
2013-05-27, § 8 att bildnings- och lärandenämnden, vård- och omsorgsnämnden 
samt kommunstyrelsens förvaltning senast vid 2013 års utgång redovisar: 

• uppgraderade handlingsplaner beträffande tillgänglighetsarbetet 

• vad som hittills genomförts 

• framtida behov 

• vilka medel som behövs för att öka tillgängligheten i det offentliga rummet 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått in redovisningar av förvaltningarnas tillgäng
lighetsarbeten sedan 2009 och framtida behov. Detta redovisas i tre dokument, ett 
från varje förvaltning. 

Med dessa dokument som redovisning föreslås att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningarna från förvaltningarna 

att uppdra till förvaltningarna att upprätta handlingsplaner för 
tillgänglighetsarbete 

att handlingsplanerna uppgraderas årligen samt 

att resurser för genomförande aktualiseras i budget och strategisk Plan för 
salakommun 

Per Skog 

1(1) 
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MISSIV 
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l\ltl'e SAlA Bilaga KS 2014/10/2 
~KOMMUN 

1{6) 
2013-08-21 

MEDDELANDE 
PER SKOG 

DIREKT: 0224-74 78 08 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Redovisning av tillgänglighetsarbete för KSF 
Här kommer en rapport om arbetet med tillgängligheten inom 
kommunstyrelseförvaltningen i Sala kommun. 

Medborgarkontoret 
För medborgarkontoret är information och delaktighet två nyckelfrågor för 
tillgängligheten. Det handlar om allmänhetens möjlighet att tillgodogöra sig 
kommunal information som kommer att påverka denne och möjligheten att 
framföra dennes åsikter till de som beslutar. 

Medborgarkontoret ska ta emot ärenden och frågor samt se till att rätt svar lämnas. 
Vi ska också se till att protokoll och beslutsunderlag blir tillgängliga för allmänheten. 
Ett Medborgarkontor och ett Kontaktcenter har skapats för att på ett proffsigt sätt 
kunna hantera dessa frågor. 

Grunden för informationsspridning är vår hems ida, där även protokoll och 
beslutsunderlag finns tillgängligt för allmänheten. Hemsidan kommer att bli viktigare i 
framtiden då dagstidningar har fårre läsare och möjligheten att få ut information den 
vägen minskar. Vår hemsida och sociala medier kommer att bli en alternativ nyhetskanal 
och måste anpassas till detta. Ä ven funktionshindrade måste kunna använda vår hems ida. 

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

Hemsidan 
Utvecklingen av kommunens we b b plats följer E-delegationens Vägledning för 
webbutveckling. Vägledningen innehåller för närvarande 110 olika 
rekommenderade riktlinjer vid utvecklingen av en offentlig webbplats. 
Tillgänglighet är ett eget tema i vägledningen och finns även med som en 
övergripande prioriterad riktlinje som slår fast att: "Allt arbete med offentliga 
webbplatser och webbaserade system ska utgå från standarden WCAG 2.0 nivå AA" 

WCAG 2.0 (We b Content Accessibility Guidelines 2.0) är den riktlinje som är 
framtagen och löpande utvecklas av We b Accessibility Initiative (WAI) som i sin tur 
är en del av The World Wide Web Consortium (W3C). 

Vid framtagningen av den nuvarande webbplatsen 2008 användes den dåvarande 
riktlinjen som del i kravspecifikationen. Vägledningen har därefter uppdaterats och 
inför den planerade omgörningen och revisionen av kommunwebben 2013/2014 
kommer de aktuella riktlinjerna i vägledningen att på nytt användas i revisionen och 
utvecklingen av den uppdaterade webbplatsen i största möjliga utsträckning. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

WCAG 2.0 Riktlinjer i sammanfattning 
Förteckningen redovisar här endast riktlinjen som mål rubriker. Implementeringen 
av målen omfattar såväl webbplatsens tekniska design, grafiska design som det rent 
praktiska handhavandet av redaktörer. 

Möjlig att uppfatta 

• 

• 

• 

• 

Tillhandahåll alternativ i form av text till all icke-textbaserad information så att 
det kan konverteras till format som användarna behöver, till exempel stor stil, 
punktskrift, tal, symboler eller enklare språk 

Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media . 

Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare 
layout) utan att information eller struktur går förlorad. 

Gör det enklare för användare att se och höra innehåll, bland annat genom att 
skilja förgrund från bakgrund. 

Hanterbar 

• All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord. 

• Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet. 

• Designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka krampanfall. 

• Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra 
var de är. 

Begriplig 

• Gör textinnehåll läsbart och begripligt. 

• Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt. 

• Hjälp användare att undvika misstag och rätta till misstag. 

Robust 

• Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida användarprogram, 
inklusive hjälpmedel. 

l olika undersökningar har vi fått ett relativt bra betyg på hemsidans funktioner att 
anpassa sidorna för olika funktionsnedsättningar. Du kan förstora text och få texten 
uppläst. 

E-tjänster 
Vi har infört självservice~änster på hemsidan där 170 E-tjänster finns för allmänheten. 

Sociala medier 
När det gäller Sala kommuns tillgänglighet i sociala medier med Facebook och 
Instagram, så arbetar vi med att ständigt förbättra denna. I sociala medier måste frågorna 
behandlas mycket fortare än en normal ärendehantering med brev eller mail. Dagens 
svarstider är att besvara inlägg på vardagar inom 24 timmar, på helger inom 72 timmar. 

2 (6) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommkomm appen 
Sala kommun har tillsammans med företaget Kommkomm tagit fram en app som 
allmänheten kan göra felanmälningar med. Den används flitigt. Bakom appen finns en 
organisation som tar hand om de ärenden som kommer in. 

Infartsskyltar 
Infartsskyltama har ökat möjligheten att få ut information till allmänheten om vad som 
händer i kommunen till de som åker på våra infartsvägar. Dock saknas en möjlighet att 
visa samma information mot allmän plats för de som inte pendlar. 

PLANERADEÅTGÄRDER 

PoLätt 
PoLätt är ett arbetssätt för att sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt 
svenska. Administrativa kontoret ska ansvara för att verkställa det och ska under 
januari 2014 genomgå utbildning i detta. 

FRAMTIDA BEHOV 
• Utveckla hemsidan ytterligare med fler tillgänglighetsverktyg och språktjänster. 

• Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska. Sammanställningen 
görs i en sammanfattning av respektive beslut för vidare publicering på Sala 
kommuns hemsida. 

• Nytt ärendehanteringssystem som garanterar ärendehanteringen 

• Fortsatt arbete med att utveckla utbudet av service och tjänster där 
kontaktcenter och medborgarkontoret blir en väg in i kommunen. 

• Öka förmågan att snabbare bevaka sociala medier 

• Elektroniska informationstavlor centralt i Sala som förmedlar samma 
budskap som infartstavlorna 

Tekniska kontoret 
Inom Tekniska kontoret arbetas det löpande med att öka tillgängligheter i 
kommunens lokaler, på gator och torg samt övriga områden såsom lekplatser. 

2010 genomfördes en grundlig inventering av tillgängligheten på kommunens gator, 
vägar och parker. Även entreer till butikslokaler och butikers skyltning och 
möblering på gågator, dvs icke kommunal verksamhet, inventerades. En åtgärdslista 
togs fram. 

GÅNG OCH CYKELVÄGAR 
När det gäller tillgänglighetsanpassning på gång- och cykelbanor har tekniska 
kontoret fokuserat på ett antal viktiga stråk som leder till målpunkter i staden. I 
dessa stråk har framförallt kantstenar sänkts med avsikt att utan hinder korsa gator 
och vägar. Även vita markplattor har placerat vid flertalet av de ombyggda 
korsningarna för att underlätta för synskadade. 

3 (6) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Vad har hittills genomförts 
Under 2011 tillgänglighetsanpassades stråk utefter bl.a. Kungsgatan och 
Kålgårdsgatan. Ett stråk utmed Agueligatan och Väsbygatan anpassades även för att 
få ett tillgängligt stråk mellan resecentrum och Stora Torget centralt i Sala. 

Vid all nybyggnation är tillgänglighet med redan vid planering och projektering av 
projektet. Exempel på detta är Ringgatans nya utformning och Södra Esplanaden. 

Planerade åtgärder 
Kartan i bilaga 1 redovisar översiktligt de stråk i Sala stad som är åtgärdade. De röda 
symbolerna markerar platser där åtgärder planeras. 

• Vid nya exploateringsprojekt kornmer alltid tillgängligheten att tidigt finnas 
med i utredningen, som t.ex. nya resecentrum. 

• En maximalt tillgänglighetsanpassad yta planeras för framtiden i anslutning 
till stadsparkens lekplats. 

Framtida behov 
• Det finns behov av att arbeta mer strategiskt med åtgärder i prioriterade 

stråk på gång- och cykelbanor. 

• Ringgatan behöver färdigställas enligt den plan som är framtagen för att öka 
tillgängligheten mellan Kålgårdsgatan och Ekebygatan. 

LOKALER 
Det är endast vissa lokaler som Tekniska kontoret ansvarar för som enligt 
lagstiftningen anses vara publika lokaler såsom Medborgarkontoret, Biblioteket 
Lärkan, Idrottshallen. 

Övriga lokaler som inte publika, t.ex. skolor, förskolor, arbetsplatser anpassas för 
tillgänglighet för rörelsehindrade då behov uppstår. För tillgänglighetsanpassning 
utifrån behov i icke publika lokaler finns medel avsatta i investerings budget. 
Verksamheterna gör tillsammans med Lokalförvaltarna en bedömning var och när 
insatsen skall göras. 

I de fall kommunen hyr in lokaler av privata fastighetsägare, för kommunal 
verksamhet, krävs det att dessa är tillgänglighetsanpassad e. 

Genomförda åtgärder 
• Hyresavtal från externa fastighetsägare förhandlas i möjligast mån så att 

tillgänglighet finns i lokalen. l gamla avtal anpassas lokalen efter 
verksamhetens behov. 

• Enkelt avhjälpta hinder är utförda i kommunens samtliga publika lokaler. 

• Det har installerats dörröppnare och vägledningsmarkeringar i 
högstadieskolorna samt gymnasieskolan, lyftplattor vid Kilbo skola, RWC på 
Täljstenen samt Verdandiskolan, hiss till Hedens skola o s v. 

• Vid alla om- till och nybyggnation er anpassas lokalerna enligt Plan och 
Bygglagens rekommendationer. 

4 (6) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Planerade åtgärder 
• Nya äldreboendet är byggt enligt konsten alla regler för tillgänglighet 

Framtida behov 
• Ny tillgänglig lokal för öppna sammanträden 

LEKFLATSER 

Genomförda åtgärder 
• Vid nyinvesteringar och renoveringar av lekparker har tillgängligheten 

beaktats. 

• Vissa tillgängliga lekredskap har i strategiskt utvalda lekparker installerats 
såsom stora "lekborgen" i stadsparken. 

• Utbyte av underlag, från grus j sand till gummimattor, har gjorts på delar av 
stadsparkens lekpark i syfte att öka tillgängligheten inne i lekparken. 

Planerade åtgärder 
• Vid om byggnation av entren till stadsparken planeras en ny del av stora 

lekplatsen att byggas om och bli helt tillgänglighetsan passad. Den kommer 
att vara placerad i anslutning till parkeringsplatsen för att kunna nås även 
med bil. 

Framtida behov 
• Alla nya lekplatser ska vara tillgänglighetsanpassade 

• Fler äldre lekplatser behöver bli tillgänglighetsanpassade 

Kultur och fritidskontoret 
Som ansvariga för en stor del av allmänna platser samt fastigheter och lokaler dit 
allmänheten har tillträde beträffande kultur eller fritidsaktiviteter, ska kommunen 
föregå med gott exempel avseende tillgängligheten. Kommunen ska verka för att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samt delta i det utbud av 
kultur- och fritidsaktiviteter som finns i kommunerna 

Genomförda åtgärder 
Samtliga lokaler som vi bedriver verksamhet hyr vi av lokalförvaltarna och dessa är 
till stora delar tillgänglighetsan passade. 

Kommunerna ska verka för att utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som finns i 
kommunerna görs tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Här kommer 
ett axplock på en tillgänglighetsanpassning som genomförs. 

• Fritidsaktiviteter för LSS. Där anordnas aktiviteter att röra sig på olika sätt, 
träffa kompisar, resa och mycket mer. 

• Sala stadsbibliotek- För att underlätta för de som behöver hjälp med sin 
läsning, erbjuder biblioteket Boken kommer, Lättlästa böcker, Äppelhyllan, 

5(6) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Daisy-talboken, Storstilsböcker, Förstoringsapparat, Tidning med lättlästa 
nyheter. 

• Simhallen- Lift (manuell) till25-meters bassängen. 

• Sandvikens badplats- Rullstolsramp finns från stranden direkt ut i vattnet. 
Rampen är cirka 12 meter lång. 

• Erbjuda gratis lokaler i Föreningarnas hus samt ge ekonomiskt stöd till 
handikappföreningar med säte i Sala kommun. 

Planerade åtgärder 
• Idrottshallen, etapp 2 där anpassning av lokaler för att tillgodose kraven på 

tillgänglighet för aktiva deltagare med bl a hiss och enskilda duschutrymmen 
• Vid Byggnation av läktare vid Lärkans sportfält kommer denna att vara 

tillgänglighetsanpassad 

Framtida behov 
Badhuset är byggt på BO-talet och utvecklingen har gått framåt och det ställs nya 
krav på tillgänglighet som inte kan genomföras i nuvarande bassänger. Exempelvis 

• Ramper till bassäng 
• Höj och sänkbar botten i bassängen 
• Enskilda duschutrymmen 
• Blixtljus vid brandlarm 

Biblioteket har många besökare och skall vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. Bibliotekets har i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet 
åt vissa prioriterade grupper bl a personer med funktionsnedsättning. Exempelvis 

• Audiolndex är ett hjälpmedel för biblioteksbesökare med läshinder 
• Blixtljus vid brandlarm 

Sala kommun har 9 badplats vid badsjöar. 2 är tillgängligt för rörelsehindrade och 
en som har ramp som möjliggör för personer med funktionshinder att ta sig ut en bit 
i vattnet. 

• Samtliga badplatser tillgängliga för rörelsehindrade 
• Ramper vid samtliga badplats vid badsjöar 
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JUNEANN WINCENT 

sKOLFÖRVALTNINGEN 

Redovisning av tillgänglighetsarbete för Skolförvaltningen 
Kommunstyrelsen beslutade i D nr 2009/193 att anta Policy för 
tillgänglighetsarbetet och Plan för tillgänglighetsarbetet för Sala kommun. I beslutet 
finns ett uppdrag till styrelse, nämnder och kommunala bolag att arbeta fram egna 
handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet inom egna verksamheten. slutligen fick KS 
ett uppdrag att följa upp styrelsen, nämndernas och de kommunala bolagens 
handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. 

GRUNDFÖRUTSÄ TTNING 
Lokaler som inte är publika, t.ex. skolor, förskolor, arbetsplatser anpassas för 
tillgänglighet för rörelsehindrade då behov uppstår. För tillgänglighetsanpassning 
utifrån behov i icke publika lokaler finns medel avsatta i Tekniska kontorets 
investeringsbudget Verksamheterna gör tillsammans med Lokalförvaltarna en 
bedömning var och när insatsen skall göras. 

Genomförda åtgärder 
• Enkelt avhjälpta hinder är utförda i förvaltningens alla publika lokaler. 

• Det har bl.a. installerats dörröppnare och vägledningsmarkeringar i 
högstadieskolorna samt gymnasieskolan, lyftplattor vid Kil bo skola, RWC på 
Verdandiskolan, hiss till Hedens skola. 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM FÖRSKOLAN 

Allmänt 
• Grindarna in till förskolornas gårdar och ytterdörrarna till förskolorna går 

inte att öppna för den som är rullstolsburen. 

• Förskolorna har handikapptoalett i allmänna utrymmen men inte på 
avdelningarna. 

• Skyltar anpassade för personer med synnedsättning finns inte. 

• Förskolorna är inte allergianpassade. 

• Två av avdelningarna i Ransta förskola är trånga och svåra för 
rullstolsburna. 

• Information på annat språk än svenska eller på "lättare svenska" saknas 
vanligtvis, med vissa undantag, i de flesta förskolor. 

Dagbarnvårdarnas lokal 
Dagbarnvårdarnas lokal på Drottninggatan 5 är från början en förskaleavdelning 
och kök Den är belägen en halvtrappa upp i byggnaden. Lokalerna är anpassade för 
20-25 barn. Avdelningen är inte handikappsanpassa d. 



skolförvaltningen 

Det finns ingen handikappanpassad toalett. Det finns hiss till samma våningsplan, 
men det går inte att ta sig från hissen till dagbarnvårdarnas lokal med rullstoL 

Gården har nivåskillnader vilket gör tillgängligheten begränsad. Gården kan vara 
svår att ta sig fram på främst vintertid. Lokalen är inte allergianpassad. 

Vi har inte skyltar anpassade för personer med synnedsättning och lokalen har inga 
hörselslingor. Dagbarnvårdarnas huvudsakliga arbete sker i deras hem, där ingen 
anpassning har gjorts. 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM GRUNDSKOLAN 

Varmsätra skola 
Varmsätra skola saknar automatisk dörröppnare. Fritidshemslokalerna ligger på 
övre plan och dit finns bara en trappa. Handikapptoaletten är i personalrummet. 
Från omklädningsrummet är det en trappa till gymnastiksalen som inte är 
tillgänglighetsanpassad Vid funktionshinder får man gå genom kapprum för att 
komma till gymnastiksalen. Hörselslinga saknas. 

Gymnastiksalen används av idrottsföreningar på kvällstid. 

Ransta skola 
I Ranstaskola är omklädningsrum och duschar i källarvåningen och där finns bara 
trappor. Även träslöjden är i källarvåningen. För att komma till idrottssal, matsal 
och elevtoaletter måste en rullstolsbunden gå ut och ta sig runt skolan på utsidan. 
Handikapptoalett finns vid biblioteket som är beläget på mellanvåningen och är man 
i matsal eller gymnastiksal måste man gå ut och runt skolan för att nå toaletten. 
Mellanstadiedelen saknar handikapptoalett. 

skolgården har nivåskillnader, dit kan man inte nå med rullstoL Gården kan vara 
svår att ta sig fram på främst vintertid. 

Åkraskolan 
Åkraskolan är en enplans byggnad, med liten delvis souterrängbyggnation och det är 
god tillgänglighet med ramper till alla ingångar som kräver detta. En liten 
halvtrappa finns i byggnaden och där finns en hiss. Dörröppnare saknas. 
Belysningen i "stora entre-korridoren" är utbytt och ska vara anpassad för att hjälpa 
personer med nedsatt syn. Elever och personal är uppmanade att inte använda 
parfymer pga allergier. 

Åbyskola 
Åby skola är en tvåvåningsbyggnad med endast trappa till övervåningen. 
Brandtrappa finns på utsidan av byggnaden. 

Fritidsverksamheten är i en tvåvåningsvilla på skolgården. Ramp finns till 
entredörren. Trappa till övervåningen. 
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Lärkbacksskolan och Kyrkskolan 
Tillgängligheten på båda enheterna är goda i dagsläget Det enda som kan vara 
anmärkningsvärt är på Lärkbacksskolans båda moduler. Den ena modulen har inte 
ramp. Den andra modulen har två mycket tunga plåtytterdörrar som kan vara svåra 
att öppna. 

På Kyrkskolan kan det bli bekymmer om det blir fler elever på skoldel en. Vi kan 
komma att behöva ta källaren i anspråk och den är inte tillgänglig alls. Kyrkskolans 
utrymmen på delen som är skola har minskat genom åren. 

Vallasko lan 
Vi har tyvärr inte hiss på vår skola som möjliggör att en rullstolsbunden kan ta sig 
till alla rum och våningar på Vallaskolan F-6. Vi har heller inte handikappvänliga 
toaletter. Vi har viss markering för barn med synproblem i trappor mm. Man skulle 
behöva bygga in hiss på några ställen i skolan och bygga fler handikapptoaletter. För 
att möjligöra detta behöver skolan byggas om eller flytta till andra moderna 
byggnader. Vi jobbar med att barn med olika funktionsnedsättning skall kunna få gå 
i vår skola i så stor utsträckning som möjligt genom att göra en analys av deras 
behov och försöka finna de hjälpmedel som behövs för att de inte skall känna sig 
diskriminerade. 

Kila 
Alla kan idag ta del av den informationen som är viktigt. Som vi ser det så kan vi 
göra förbättringar utefter om behov uppstår t ex som hörselslinga. 
Alla kan på ett eller annat sätt kommunicera med skolan. Vi anpassar 
kommunikationen efter de behov som finns. 
Det går bra att ta sig in till skolan och vi har hiss mellan de olika våningarna. Med ett 
undantag, det går inte att ta sig till gymnastiksalen om man är rullstolsbunden, då 
det är trappor för det finns inte hiss. 

Kilboskola 
Det finns hiss utomhus till entren, hiss inomhus till alla plan och handikapptoalett. 
l Kilboskola behöver vi öka tillgängligheten på skolans träslöjdssaL Vi har i 
dagsläget en elev som inte kan nyttja den lokalen pga. att den inte har någon 
rullstolsramp. Det är också lite trångt i den lokalen så svängrummet att ta sig runt i 
salen med rullatar eller rullstol är ganska begränsat 
Hedens skola: 

Det finns hiss inomhus till alla plan, breda och bra ingångar, handikapptoalett 
hörselslingor i 3 klassrum. 
Vi behöver fler klassrum med hörselslingor. 
Västerfärnebo skola: 

Västerfärndebo skola är en enplansskola med handikappsanpassat 
hemkunskapskök och handikapptoalett 
Ingen hiss i A-huset, vi behöver hörselslingor i slöjdsalarna samt i någon annan 
lektionssal när en av Hedens elever kommer dit nästa år. 

Ängshagen 
Där finns det inga fysiska hinder. 
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Alla kan kommunicera med skolan. Vi anpassar kommunikationen efter de behov 
som finns. 
För övrigt gäller samma sak som för Kila att vissa åtgärder måste göras om behov 
uppstår. 

Särskolan i Sala 
Särskolan är tillgänglig för alla elever som vill gå där. Om någon elev är 
hörselskadad så ser vi till att den får hörslinga i klassrummen och ljuddämpade 
möbler. 

Vi ser också till att alla elever får möjligheter att vara med på alla aktiviteter. På 
Verdandi och Åkra har vi en utomhusmiljö/inomhusmiljö som underlättar för 
rullstolshindrade (saknas fortvarande några plattor på gräsmattan så att det går att 
komma fram med rullstol till grillplatsen), synskadade, hörselskadade och elever 
och andra funktionsnedsättningar. Dörröppnare för rullstolsbundna elever och 
ramp på skolorna och badhuset för att komma i bassängen. Hiss finns där det 
behövs. Eleverna har väl synliga bilder på dörrar i skollokalerna som visar vad de 
olika klassrummen finns. 

Särskolan på Ösby 
På Ösby finns däremot inte samma möjligheter. På särskolan tar vi hjälp av experter 
för olika funktionshinder och gör det bästa möjliga miljön för alla elever. 

Elevhälsan 
Den fysiska möjligheten att komma in till öppna förskolan och tjänstemännen på 
CRT är god, då det finns hiss. Lokalerna är dock trånga t.ex. om någon ska köra 
rullstol. Särskilt besvärligt skulle det vara med rullstol på Öppna förskolan. 

Inte någonstans i våra lokaler har vi skyltat med text i blindskrift, vilket är en brist. 
Tillgänglighet för människor med andra språk eller mera osynliga funktionshinder 
tycker jag ändå är hyfsad p.g.a. gott förhållningssätt. Men rent allmänt borde vi ha 
fler texter översatta till våra vanligaste invandrarspråk. 

LÄGET OCH FRAMTIDA BEHOV INOM GYMNASIET 

Kungsängsgymnasiet 
Skolan har fyra huskroppar indelade i A- D. A-huset är i två plan med mestadels 
teoretisk utbildning. Där finns hiss som gör att man även kan komma till D-husets 
övervåning där bland annat biblioteket finns inrymt. 

B-huset är också i två plan plus en källarvåning där finns flickornas 
omklädningsrum samt skolans gym och ytterligare ett rum som används till bland 
annat step-up. Ner till källaren finns ingen ramp eller hiss. Tyvärr finns ingen 
tillgänglighet för rullstolsbundna. 

På övervåningen i B-huset är Kulturskolan inrymd. Den har även flera lokaler på 
bottenvåningen för att ge tillgänglighet för rullstolsbundna. Det finns ingen hiss i B
huset. Vid idrottshallens ingång från baksidan finns en ramp för att kunna ta sig in 
med rullstol. Pojkarnas omklädningsrum finns i markplan. I B-huset markplan finns 
skolans restaurang samt verkstäderna inrymda. 
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I D-huset som också är i två plan finns ingen hiss men som beskrivits i A-huset så 
kan man komma till övervåningen via A-huset. 

l alla husen finns minst en ytterdörr som kan öppnas med automatik Alla husen är 
utrustade med band på golven för synskadade samt skyltar med blindskrift. Det 
finns fungerande handikappanpassade toaletter i alla husen. 

Under vintertid har vi extra koll på snöröjning under de läsår vi har elever eller 
personal som har funktionshinder. 

När det gäller allergier har vi arbetat mycket för att försöka få en rökfri skola. 
Vaktmästarna försöker att se till att fimpar försvinner så fort det är möjligt från 
platser där det är förbjudet att röka. Vi har nolltolerans när det gäller att ta in nötter 
osv till skolan. skolsköterskan påminner både personal och elever om att de så 
sparsamt som möjligt ska använda starka dofter, som parfymer m.m. Information 
om ovanstående skickas via mail till personal flera gånger per läsår. 

Aulan är utrustad med fast hörselslinga. Vid behov sätter vi in mobil hörselslinga i 
de klassrum elever med hörselproblem har undervisning. 

Vi har en läs- och skrivstudio där elever med särskilda behov kan få hjälp i en lugn 
miljö. 

Vi anpassar efter de specifika behov som uppstår de läsår vi har elever med 
särskilda behov. 

NATURBRUKSGYMNASIET ÖSBY 

Huvudbyggnaden 
Huvudbyggnaden har 3 våningar: övervåning, bottenvåning och källarvåning. 

I huset har vi handikapptoa både på över- och bottenvåningen. Ramp finns in i 
byggnaden och hiss mellan bottenvåning och övervåning. Det finns även breda 
dörrar som fungerar som branddörrar. 

Elevhem L, M och O 
Handikapptoa finns i samtliga elevhem. 

Maskinhall 
Handikapptoa finns. Det finns även breda dörrar som fungerar som branddörrar. 

Djurhuset 
Handikapptoa finns. 

Herrgården NP1-4 
Handikapptoa finns. Ramp finns också. 

Övriga 
Svetslokal en, skogslokal en, bygghus et, murarverkstad, stall och svinstall. 

Breda dörrar som fungerar som branddörrar. 
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VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Information, stöd och utredning 
Klas-Göran Gidlöf 

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. 
Handlingsplanen är giltig fr o m 2013-05-01 och ska revideras årligen. 

En av fem som lever i Sala kommun har någon form av funktionsnedsättning. Tunga 
dörrar, trappor utan hiss eller ramp kan vara hinder även för personer med lättare 
rörelsehinder eller hjärtbesvär. Utomhus kan en hög kantsten ställa till det för 
någon som är synskadad eller rullstolsburen. Skyltar ska ha tydliga budskap och 
information av olika slag ska vara tillgänglig för de som har lässvårigheter eller inte 
kan läsa själv. De som lider av allergiska besvär ska inte utestängas från den 
offentliga miljön. 

NATIONELLA MÅL 
FN :s standardregler utgår från perspektivet att personer med funktionsnedsättning 
är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. 
Regeringen har i sin regeringsförklaring förklarat att personer med funktions
nedsättningar ska ha rätt att delta fullt ut i samhället. Alla hinder som begränsar 
deras rätt ska rivas. 

Ytterst är handikappolitiken en demokratifråga-samhället måste byggas med 
insikten om att alla människor är lika mycket värda, har samma grundläggande 
behov och ska behandlas med samma respekt, att mångfald berikar, att varje 
människa med sin kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället. 

Det innebär konkret att alla ska ha lika rätt och lika möjligheter att bestämma över 
sina liv och få sina önskemål respekterade. Personer med funktionsnedsättning ska 
ha lika möjligheter att röra sig i samhället och i samma sammanhang som andra. Alla 
ska ha lika möjligheter att ta del av information och att göra sig hörda. Alla ska också 
ha lika möjligheter och skyldigheter att bidra till samhällets utveckling. 

De nationella målen är: 

en samhällsgemenskap med mångfald som grund 

att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla 
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet 

SAlAKOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 

l (6) 
2013-03-14 

Klas-Göran Gidlöf 
Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 Sala 

Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

Information, stöd och utredning 

Klas-Goran<Gidlof@sala.se 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionsnedsättning 

Det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på: 

att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 
människor med funktionsnedsättning 

att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med 
funktionsnedsättning 

att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar 
för självständighet och självbestämmande. 

I den av kommunfullmäktige (KF 2009-06-23} fastställda Plan för 
tillgänglighetsarbetet i Sala kommun framgår att varje styrelse och nämnd i 
kommunen ska fast-ställa en egen handlingsplan för tillgänglighetsarbetet i den 
egna verksamheten. Denna ska innehålla konkreta åtaganden inom egna 
förvaltningen/bolaget Handlingsplanen beslutas av varje nämnd eller styrelse. 
Varje år ska styrelser, nämnder och kommunala bolag redovisa de åtgärder som 
genomförts för att öka tillgängligheten inom sin verksamhet 

l enlighet med vad som fastställts i den för Sala kommun gällande planen ska Vård
och omsorgsnämnden: 

Öka medvetenheten och kunskapen 
Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att människor som har 
funktionsnedsättning av fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i sin 
livsföring, får ökad möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som 
andra. Alla ska av nämnden ges samma möjlighet till inflytande i de 
beslutsprocesser, röran-de enskilda och verksamhet, som pågår inom nämndens 
verksamhetsområde. Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att kunskapen 
och medvetenheten om funktionsnedsättning ökar för att minimera 
funktionshinder inom kommunen. 

Skapa tillgänglighet 
Den fysiska miljön i samtliga lokaler där Vård- och omsorgsnämnden har verk
samhet ska vara tillgängliga för alla oavsett olika funktionsnedsättning. Det inne
bär att även skyltning och information ska vara tydlig. 

Oavsett funktionsnedsättning ska alla kunna: 

ta del av nämndens information 

kommunicera med nämnden 

ta sig in i lokaler där Vård- och omsorgsnämnden ger service och har 
verksamhet 

delta i möten och diskussioner 

ha möjlighet att använda toalett i nämndens lokaler 
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Verka för ökad social trygghet 
Alla människor ska ha samma förutsättningar att leva i Sala kommun även om de 
har funktionshinder. Diskriminering får inte förekomma när det gäller kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

Ge stöd och service 
Vård och omsorgsnämnden ska bidra till att personer med funktionsnedsättning 
blir mer oberoende i det dagliga livet och kan utöva sina rättigheter, genom att 
verka för att utvecklingen av och tillgången till stöd och service blir bättre. 

Ge tillgänglig medicinsk vård och rehabilitering 
Medicinsk vård och behandling samt rehabilitering/habilitering inom Vård- och 
omsorgsnämndens ansvarsområde ska vara tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning så de kan behålla största möjliga självständighet och funk
tionsförmåga. 

Genom olika insatser skapa möjlighet för alla att erhålla arbete och 
sysselsättning 

Att kunna delta i arbetslivet och få sin försörjning genom eget arbete är viktigt 
för människors delaktighet och självbestämmande. Personer med 
funktionsnedsättning har svårare att få arbete än övriga befolkningen. 

Vård- och omsorgsnämnden ska därför: 

skapa förutsättningar för att alla ska kunna få egna inkomster av arbete 

verka för att personer som på grund av funktionsnedsättning inte ges 
utrymme på den ordinarie arbetsmarknaden erbjuds meningsfull, daglig 
ve r ksarnhet/ sysselsättning. 

som arbetsgivare se till att arbetsmiljön anpassas för personer med 
funktionsnedsättning och att arbetsmiljön inte ger upphov till skador eller 
sjukdornar 

GRUNDLÄGGANDEBEGREPP 
Generellt används tillgänglighet och användbarhet för att beskriva vad som krävs 
för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som 
andra. Båda begreppen behövs och används parallellt exempelvis i bygglagstift
ningen. Dels handlar det om att kunna ta sig fram och att kunna nå en verksamhet. 
Dels om hur effektiv användningen är och möjligheterna att delta i verksamheten. 

Tillgänglighet är ett begrepp som används i lagstiftning och standardisering för att 
beskriva en miljös, varas eller tjänsts egenskaper. Utgångspunkten är behov hos per
soner med funktionsnedsättning. 

Design för Alla har en bredare ansats med sikte på planering och utformning som 
fungerar för alla människor oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet och Design för 
Alla kompletterar varandra. 
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Tillgänglig verksamhet används för att beskriva allt det som krävs för att möjlig
göra delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis 
kan okunskap, negativa attityder och fördomar både leda till att nödvändiga för
bättringar av tillgängligheten inte genomförs och till brister i bemötande. Ett annat 
exempel är att brister i rutiner kan skapa strukturella hinder. 

Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. 

Funktionshinder uppstår först när en person med funktionsnedsättning möter hin
der i vardagsmiljön. Det handlar till exempel om brister i tillgänglighet, allmänna 
kommunikationsmedel och information. 

Nedsatt orienteringsförmåga är ett begrepp som ofta används i riktlinjerna och 
som också finns i bygglagstiftningen. Nedsatt orienteringsförmåga kan hänga sam
man med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsatt kognitiv förmåga. 

Kommunfullmäktige har 2009-06-23 också fastställt en Policy för 
tillgänglighetsarbetet. Där framgår bl.a. att 

• Sala kommun ska arbeta aktivt för att all kommunal verksamhet ska vara 
tillgänglig för alla 

• Sala kommun ska arbeta aktivt för att öka tillgängligheten i samhället 

• Sala kommuns arbete med tillgänglighetsfrågorna ska vara en naturlig och 
integrerad del i all kommunal verksamhet 

För Vård- och omsorgsnämndens gäller: 

LOKALER. 

Tillgängligheten i den fysiska miljön regleras av Plan och bygglagen (PBL) Kap 17 § 
21 a Undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde på allmänna platser. (Boverket föreskrifter HIN l ger allmänna råd om 
utformningen av dessa platser). 

Samtliga lokaler där nämnden bedriver verksamhet ska vara anpassade och tillgäng
liga för alla oavsett funktionshinder. 

Tillgänglighet i och tilllokaler ska beaktas av ansvarig chef vid 
genomförandet av årlig skyddsrond och brister ska protokollföras, 
rapporteras och åtgärdas. 

INFORMATION. 

All information som ges och skapas inom Vård- och omsorgsnämndens verksam
hetsområden ska vara eller finnas i anpassad form så att den är tillgänglig för alla 
oavsett funktionshinder. 

Att informationen är tillgänglig för alla ska beaktas av samtliga som skapar 
och sprider information. 
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PlmSALA 
~KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

ATT ÖKA MEDVETENHET OCH KUNSKAP. 

Vård- och omsorgsnämnden ska i sin verksamhet aktivt arbeta för att öka 
kunskapen och medvetenheten hos personal och allmänhet om 
funktionsnedsättning och de hinder dessa kan skapa i samhället. Detta i syfte att 
motverka att funktionshindrade diskrimineras eller förhindras att delta i 
samhällslivet som andra. 

Det åligger varje chef i verksamheten att årligen gå igen kommunens 
"Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing" vid 
tillfälle då personalen träffas i samband med APT eller på annat sätt. 

l dessa riktlinjer framgår med tydlighet att det är diskrimineringslagens 
syfte att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och 
möjligheter. Diskrimineringslagen omfattar följande 
diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuellläggning och ålder. 

Det är utöver detta Vård- och omsorgsnämndens skyldighet att vid alla 
tillfällen då allmänheten möts i olika sammanhang utnyttja den 
professionella kompetens om funktionshinder som finns inom förvaltningen 
och därvid sprida den så att kunskapsnivån bland allmänheten ökar. 

Genom att sprida information om och arbeta mot diskriminering av alla slag 
skapas ökad trygghet i samhälle för alla. 

ATT GE STÖD OCH SERVICE. 

Det åligger Vård- och omsorgsnämnden att utifrån gällande lagstiftningen ge 
insatser och därmed bidra till att personer med funktionsnedsättning blir 
mer oberoende i det dagliga livet och kan utöva sina rättigheter. 

Vård- och omsorgsnämnden har också ett ansvar att verka för att 
utvecklingen av och tillgången till stöd och service blir bättre. 

ATT GE MEDICINSKVÅRD, OMVÅRDNAD OCH REHABILITERING. 

Det åligger Vård- och omsorgsnämnden att tillse att den medicinska vård 
och behandling samt rehabilitering/habilitering som inom förvaltningens 
ansvarsområde är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och ges 
i samma omfattning till alla, oberoende av vem det handlar om, så de kan 
behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga. 

SKAPA MÖJLIGHET FÖR ALLA ATT ERHÅLLA ARBETE/SYSSELSÄ TTNING. 

Vård- och omsorgsnämnden ska genom olika insatser inom ramen för sitt ansvars
område: 

skapa förutsättningar för att alla ska kunna få egna inkomster av arbete 

5 (6) 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

verka för att personer som på grund av funktionsnedsättning inte ges 
utrymme på den ordinarie arbetsmarknaden erbjuds meningsfull, daglig 
verksamhet/sysselsättning. 

som arbetsgivare se till att arbetsmiljön anpassas för personer med 
funktionsnedsättning och att arbetsmiljön inte ger upphov till skador eller 
sjukdomar 

HANDLINGsPLANEN för tillgänglighetsarbetet inomVÅRD-OCH 
OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde är giltig fr o m 2013-
05-01 och ska revideras årligen. 
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5t;11 KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

Kom~~~,~~~fX)Ya~mnw 
Ink. 2014 ·01- 2 4 

Oiaritonrz..Oi3 l i) 4 jAkfbifaga 2. 

VON§6 

Justerandes sign 

2014-01-16 Dpb· 1 

Dnr2013/33,2013/127 

Plan för tillgänglighet 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige gav 2013-05-27 vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att 
senast vid 2013 års utgång inkomma 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. Ärendet togs upp på nämndens december
sammanträde för information, VON§ 154. 

Beredning 
VON§ 50,2013-04-25. Bilaga VON 2014/3/1 
KF§ 87, 2013-05-27. Bilaga VON 2014/3/2 
VON§ 154,2013-12-12. Bilaga VON 2014/3/3 
Kostnadsberäkning. Bilaga VON 2014/3/4 

Enhetschef Klas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelse som nämndens 
redovisning av 2013 års inventering av tillgängligheten inom vård och 
omsorgsförvaltningen, 
att till kommunstyrelsen anmäla behov av en kommungemensam översyn för 
utformning av kommunens hemsidor för ökad tillgänglighet till information och 
kommunikation, och 
att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för de hinder som bedöms vara 
enkelt avhjälpta, samt 
att enligt VON§ 50 (2013-04-25) till nämnden senast i april2014 återkomma med 
eventuella förslag på revideringar i Handlingsplan för tillgänglighetsarbetet inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelse som nämndens 
redovisning av 2013 års inventering av tillgängligheten inom vård och 
omsorgsförvaltningen, 

att till kommunstyrelsen anmäla behov av en kommungemensam översyn för 
utformning av kommunens hemsidor för ökad tillgänglighet till information och 
kommunikation, och 

att uppdra till förvaltningschefen att vidta åtgärder för de hinder som bedöms vara 
enkelt avhjälpta, samt 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

forts§ 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-16 

att enligt VON§ 50 (2013-04-25) till nämnden senast i april2014 återkomma med 
eventuella förslag på revideringar i Handlingsplan för tillgänglighetsarbetet inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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DNR 2013/33, 2013/127 

VÅRD· OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf 

Till 
Vård· och omsorgsnämnden 
Sala kommun 

Inventering - tillgänglighet - kostnader 

Inventeringen har genomförts genom en förfrågan till samtliga enhetschefer inom 
förvaltningen där var och en fått i uppgift att rapportera brister inom sin respektive 
verksamhet. 

Nedan redovisas i punktform de inkomna rapporterna om bristande tillgänglighet 
samt en, efter varje punkt, kommentar från berörd ansvarig enhet inom kommunen. 

!T ·enheten samt Lokalförvaltarna vid Tekniska kontoret har utifrån sina olika 
ansvarsområden fått ge kommentarer till eventuella åtgärder på de olika punkterna. 

• Inom förvaltningen finns ingen skyltning som är anpassad för brukare inom 
LSS. Hemsidan är inte anpassad till samma målgrupp. 

Skyltar får verksamheten ordna med själva, uppger Lokalförvaltarna vid 
Tekniska kontoret, I dagsläget finns ingen uppskattad kostnad vad gäller 
skyltning och anpassning av hemsidan kräver en avsevärd extra arbetsinsats 
av befintlig personal eller i form av anlitad konsult. 

• På kommunens hemsida saknas en hel del anpassad information. 

Hemsidan har sedan 2008 redan en talstödsfunktion. Värdet av funktionen har 
varit svår att bedöma. /T-enheten har hittills inte fått någon som helst 
kvalificerad input, vare sig positiv eller negativ, från tänkbara målgrupper. 

Vid några tillfällen har /T-enheten visat på funktionenför handikapprådet som 
varit nöjda med informationen men i övrigt inte uttryckt någon direkt 
synpunkt. En förklaring kan vara att för dem där behovet är mest angeläget så 
har de redan en individuellt anpassad och installerad hjälpmedelsutrust·ning. 

Det finns alternativa leverantörer/lösningar än den kommunen använder idag 
och i samband med den omgörning av hemsidan somförestår under 2014 kan 
det, om intresse finns, vara lämpligt att tillsammans utvärdera alternativen 
innan kommunen på nytt väljer tjänst. Kostnadenför den befintliga, 
begränsade, (bas J tjänsten är idag 7 500 kr. För en mer utvecklad tjänst med 
olika tilläggsfunktioner kan det bli högre kostnader. Förslagsvis kan /T
enheten ordna med en demo i någon form. 

Sala kommun Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-74 70 00 

Klas-Göran Gid!öf 
Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 Sa!a 

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

klas-gara n .gidlof@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 11 

www.sala.se 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

• Förvaltningen och kommunen skulle behöva se över all information som ges 
och få den på lättläst som talsyntes och på olika språk samt med bildstöd för 
personer med funktionsnedsättning. 

!t-enheten ger följande kommentar till åtgärder i enlighet med denna punkt: 

Lättläst kräver till att börja med att befintliga texter bearbetas språkligt till 
lättlästa versioner enligt Handisam-standard. Ett sådant uppdrag har idag 
administrativa enheten/M EK när det gäller fullmäktigeprotoko/1. För att 
"översätta" andra delar av webbplatsen finns det f n. inget uttalat uppdrag. Att 
därtill komplettera en sådan översättning med bi/dstöd, typ videoteckenspråk 
eller pictogram torde vara mycket kostsamt. För att göra en kostnadsupp
skattning krävs en ganska detaljerad specifikation om vad som ska ingå innan 
det låter sig göras. 

Vidare uppger !T-enheten att kraven på tillgänglighetsanpassning blir 
generellt snabbt omfattande och komplexa {samt dyra). För webbens del följer 
kommunen e-delegationens vägledning för webbutveckling som baserar sig på 
den internationella webbstandarden WCAG 2.0. Denna standard innehåller tre 
nivåer av tillgänglighetsanpassning {A, AA, AAA) där E-delegationen anger 
mellannivån AA som den rekommenderade nivån för offentliga webbplatser. 

• Toalettdörrar saknar automatisk dörröppning. 

Lokalförvaltarna vid Tekniska kontoret uppger att det vanligtvis inte är 
automatiska dörröppnare på toaletterna i kommunens lokaler. Detta gäller 
också för de handikappanpassade toaletterna, uppges det. Dock kan frågan 
behöva utredas vidare. 

• Lokalerna på Ullåstrand är inte så tillgängliga. Det finns en hiss från första 
plan men den fungerar inte. Ytterdörren är svår att hålla upp och det finns 
en asfaltskudde precis utanför dörren som gör det svårt om man ska komma 
in med rullstoL Allt detta har påpekats i en tillgänglighetsundersökning som 
utfördes för några år sedan. 

Lokalerna på W låstrand hyr av Loka/förvaltarna, Tekniska kontoret och då är 
det fastighetsägaren som ordnar med tillgängligheten och hyresgästen (dvs. 
VOF) som får betala detta via hyran. Nu är ju dessa lokaler uppsagda så 
troligen kommer inte hyresvärden att vidtaga några åtgärder i det huset. 

• I Bara Varas lokal på Tränggatan är det trångt i köket Önskemål om att ta 
bort ett skåp och korta av arbetsbänk, samt ta bort ett överskåp i köket Av 
personalen önskas även att en innervägg tas bort, för att öka rörelsefriheten 
när man drar runt rullstolar. Lokalerna är nya för verksamheten sedan 
knappt ett år. 

Tekniska kontoret har givit sina förvaltare i uppdrag att titta på detta och 
komma med ett kostnadsförslag, detta är en kostnad som Tekniska kontoret 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 

tar och sedan läggs den på hyran för lokalen. Kostnadsförslag har ännu ej 
kommit till Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att ovan presenterad information får ligga till grund för det fortsatta arbetet 
med att på alla plan skapa och öka tillgängligheten inom samtliga av nämn
dens verksamheter. 

rtnr~~ 
~(~ran Gidlöf, enhetschef 

Enheten för information, stöd och utredning 
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R sALA rr;11 KOMMUN 

§ 30 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

Dnr 2014/96 

Förslag på ny modell för avkastningskrav på skogsverksamheten 

INLEDNING 
l dagsläget består Sala kommuns skogsinnehav till stor del av gallringsskog i åldern 
30-60 år. Skogen befinner sig då i sin mest växtliga fas, därför avverkas idag endast 
75 o/o av tillväxten, det vill säga Sala kommun bygger upp ett större virkesförråd. 
Tekniska kontoret presenterar tre avkastningsmodeller, förslag 1-3. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/13/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 12 

Yrkanden 
Christer Eri!r~son (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att förorda avkastuiugsrnodell alternativ nr 1 föf Sala kon11nur1s skug~iHI1ehav. 
0e•er ~·~]'n "1' Gu~n~' s~-'o--•r"m n n ~~h U o~~ o Wnstm"~ ren X)""]'"" l-~,.. llVH \..l~)l lll\..1 VUt.;l.:;J!,. Vll\,.'I)V\,.111UUU(,t~~ .... lUH\,.•·11.-'~~1. J' "';u 

bifall till Christer Erikssons yrkilnde. 

Monica Fahrman (MP) yrkar 
avslag på Christer Erikssons yrkande, samt 
förordar avkastningsmodell nr 2 för Sala kommuns skogsinnehav. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Forts yrkanden 

Per-Olov Rapp (S), Eva Axelsson (KD) och Lars Airlerfors (FP) yrkar 
bifall till Christer Erikssons yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Christer Erikssons yrkande och Monica Fahr
mans yrkande och finner Christer Erikssons yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att förorda avkastningsmodell alternativ nr 1 för Sala kommuns skogsinnehav. 

Res~>rvation 

Monica Fahrman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2014/13/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunstyrelsen 

Förslag till avkastningsmodell för Sala kommuns skogsinnehav 
I dagsläget består Sala kommuns skogsinnehav till stor del av gallringsskog i åldern 
30-60 år. Skogen befinner sig då i sin mest växtliga fas, därför avverkas idag endast 
75% av tillväxten, dvs. vi bygger upp ett större virkesförråd. Tillväxten sett över 
hela skogsfastigheten är ungefär 25 000 skogskubikmeter (m3sk)jår. (25 000 m3sk 
= 21 000 m3fub. Vi avverkar drygt 15 000 m3fubfår). 

AVKASTNJNGSMODELL, FÖRSLAG l 
Avkastningskrav som löper över längre tid, förslagsvis 5 år, minimum 3 år. Det ger 
ett utrymme att lämna ett större/ mindre resultat från skogen ett enskilt år. Hur 
mycket som kan tas ut från skogen styrs då delvis av hur virkesmarknaden ser ut. Är 
det bra virkespriser ökas avverkningsvolymen. Går virkespriserna ner finns då möj
ligheten att dra ner på avverkade volymer istället. Önskas en garanterad årlig av
kastning, kan då ett lägre belopp sättas som ett årligt avkastningskrav. 

Fördelen med denna modell är att vi inte behöver överavverka när priserna är då
liga (dåliga priser = större avverkningsvolym för att uppnå avkastningskravet). 
Nackdelen är svårigheten att förutsäga hur prisläget ser ut kommande år. Sätts inget 
belopp för årligt ett avkastningskrav så riskerar man att avkastningen blir snedför
delad över tidsperioden, och skogen ger då ingen "garanterad" avkastning per år. 
Sätter man däremot ett för högt belopp för årlig avkastning så minskar fördelarna 
med att anpassa avverkningarna efter konjunkturen. 

AVKASTNJNGSMODELL, FÖRSLAG 2 
Avverkning av en given virkesvolym varje år. 

Fördelen är att vi inte riskerar att överavverka och att vi håller oss inom de volymer 
som skogen kan ge. 

Nackdelen är att inkomsten då inte är garanterad, utan kommer att följa prisbilden 
för virket. Enligt denna modell styrs inte avverkningarna efter konjunkturen och då 
fås heller inte de vinster som detta medför. 

2014-01-12 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyretsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 

www.sala.se 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
evelina.soderman@sala.se 

Direkt: 022.4-74 75 01 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

ALTERNATIV NR 3 
En kombination av förslag 2 och 3, avverkningsvolymen sätts för 5 år framåt och 
avverkningarna utförs då priserna är som högst. Alternativt kan ett belopp för årlig 
avkastning sättas. 

Fördelarna är att uttagen ur skogen inte riskerar att bli för stora, och vinster kan 
göras genom att avverkningar sker då konjunkturen är gynnsam. 

Nackdelar är att sätts inget belopp för årligt ett avkastningskrav så riskerar man att 
avkastningen blir snedfördelad över tidsperioden, och skogen ger då ingen "garan
terad" avkastning per år_ Sätter man däremot ett för högt belopp för årlig avkastning 
så minskar fördelarna med att anpassa avverkningarna efter konjunkturen. 

TEKNlSKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

2014-01-12 



n sALA 
~KOMMUN 

§40 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-02-06 

VafabMiljö; begäran om kommunal borgen 

INLEDNING 

>." ~' : s 
t LI 0 

Dnr 2013/123 

VafabMiljö har till Sala kommun inkommit med begäran om att kommunal borgen 
tecknas för att finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsan
svar enligt miljö balken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag 
samt pensioner enligt ägaravtal. Bolaget har även inkommit med skrivelse med be
gäran om införande av borgensavgift på det belopp kommunerna borgar för till bo
Jaget. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/8/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret 
bilaga KS 2014/8/2, skrivelse från VafabMiljö 
Bilaga KS 2014/8/3, skrivelse från VafabMiljö angående borgensavgift 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-28, § 21 

Lennart Björk och Inger Lindsrröm deltar vid ärendets behandiing 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
ill:!; teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor. under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 
att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 %på respek'ti'lle kommuns borgens~ 
åtaga11de gente1nut VafabMiljö AB, samt 
att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

Hanna V/ estman (SBÄ) och Gunnel Söderström {V) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

RESUIT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill:!; teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29.954.610 kronor, under förutsättning av 
att övriga borgenärer följer sina åtaganden enligt förslag, 

att stödja införandet av en borgensavgift på 0,5 ~lo på respektive kommuns borgens
åtagande gentemot VafabMiljö AB, samt 

att borgensåtagandet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, eller vid för
fan för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eiier vid 
förfall för denne, av kommunchefen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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~ SALA Bilaga KS 2014/8/1 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

l {l) 
2014-01-07 

Ink. 20!4 -01- O 7 

VafabMiljö- begäran om kommunal borgen 

VafabMiljö har i bifogad skrivelse begärt att kommunal borgen tecknas för att 
finansiera lån för investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt 
Miljöbalken, amortering av lån, säkerhet för avslutning av avfallsuppdrag samt 
pensioner enligt ägaravtal. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna borgen för VafabMiljö på totalt 29 954 610 kr samt 

m borgensåtagandet undertecknas av kommunstyreisens ordförande, eller vid 
förfall för denne, av kommunstyrelsens vice ordförande och ekonomichefen, eller 
vid förfall för denne, av kommunchefen 

Ekonomikontoret ~- · 

~-z"" t0 tq::L 
Lennarl Björk 
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Ärende: Nya borgenshandlingar 
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Vår referens: Carina Färm 
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VafabMiljö 

Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Begäran om kommunal borgen 

På extra bolagsstämma 5 december 2013 beslutades att Vafab Miljö AB skall gå vidare till 
kommunerna med en begäran om att kommunal borgen tecknas för att finansiera lån för 
investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, amortering av lån, 
säkerhet för avslutning av avfallsupplag samt pensioner enligt ägaravtal. 

Därför skickar vi nu ut borgenshandlingar, specificerade per kommun. Vi önskar att dessa blir 
behandlade och undertecknade senast 2014-02-28. 

Påtecknade handlingar, inklusive kopior av beslut av respektive KF/KS och kopior av 
påskriftsrätt skickas till: 

Vafab Miljö AB 
721 87 Västerås 

Märk kuvertet: Borgen! Diarienr 2013/623-VMA-04 7 

Ev frågor kan ställas till: 
Carina Färm 021/39 35 01 
Helena Johansson 021/39 35 02 

Med vänlig hälsning 
Vafab Miljö AB 

CarinaFärm 
VD 

Bilagor: 
• Borgensförbindelse 
• Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal 
• Protokoll från extra bolagsstämma 5 december 2013 
• Ägaravtal från 27 augusti 2004 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021~39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmiljo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se 



2013-12-20 

Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Skrivelse avseende borgensåtagande enligt aktieägaravtal för 
VafabMiljö 

Sammanfattning 
VafabMiljö behöver en utökning av det nuvarande kommunala borgensåtagandet for att klara av 
de stora investeringar som bolaget står infår. Den befintliga borgen får lån och bankkontokredit 
är idag utnyttjad till fullo och ägarkommunema behöver ta ett beslut om utökat borgensåtagande 
får investeringar och åtaganden som ska genomforas senast 2015. 

VafabMiljö står infor flera stora investeringar som är ålagda via myndighetsbeslut, såsom 
uppforande av reningsanläggningar får lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utfåras och har krav på tidpunkt för fårdigställande. 

Det finns också andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya deponin, reinvesteringar 
i befintliga anläggningar, utbyte av uttjänta maskiner och fordon. 

Det totala borgensåtagandet för ägarkommunema uppgår till 410,9 mkr i och med utökningen 
som behöver göras motsvarande 186,4 mkr for att klara investeringar och nödvändiga 
åtaganden. 

Västerås Stad är kreditgivare, och fördelningen mellan vad som är lånefinansiering via Västerås 
Stad och övrig borgen är sammanställt i nedanstående tabell. 

Befintligt lån 170 000 000 kr 

Nytt lånebehov 146 100 000 kr 

Amortering 20 500 000 kr 

Borgen för lånefinansiering via Västerås Stad 336 600 000 kr 

Pensioner 16 000 000 kr 

Gryta deponi 23 300 000 kr 

Nya Deponln la 17 500 000 kr 

Nya Deponin lb 17 500 000 kr 

övrig borgen 74 300 000 kr 

Total Borgen 410 900 000 kr 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmHjo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se 



Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Ägarkommunema till VafabMiljö AB undertecknade i bötjan av 2009 en borgensförbindelse för 
lån och bankkontokrediter upp till 170 mkr. Kreditgivaren är Västerås stad. 

Nu, snart fem år senare, har VafabMilj ö nått gränsen l 70 mkr och behöver därför snarast få en 
utökning av kredit och borgen för att klara nödvändiga åtaganden de kommande åren. 

En utökning av borgensåtagandet för bolaget har under det senaste året diskuterats i 
företagsledning och med styrelsen för VafabMiljö. Det har då konstaterats att det ansetts 
fördelaktigt att invänta ombildande! av VafabMiljö från aktiebolag till ett kommunalförbund. 
Den processen har tyvärr dragit ut på tiden och det är i dagsläget inte möjligt för bolaget att 
fortsätta med den finansiella situation som råder utan att få en utökad borgen. 

Västerås Stad kan inte som enda ägare ge kredit utan säkerhet, vilket kommer att resultera i 
kraftigt höjda räntor för VafabMiljö för det belopp som överstiger 170 mkr from 2014-03-01. 
VafabMiljö har dock fått en överenskommelse med Västerås Stad att fram till2014-02-28 få en 
lägre räntehöjning under förutsättning att frågan om borgen från ägarkommunema löses under 
den här tiden. 

Anledningen till utökning av kredit och borgen är flera. De olika delarna beskrivs nedan. 

Svensk Växtkraft 
Svensk Växtkraft blev ett helägt dotterbolag till VafabMiljö under 2012 och därmed ändrades 
förutsättningar och ny hantering med koncernkredit uppkom 20 Il. I befintliga borgensåtagande 
på 170 mkr ingick inte Svensk Växtkrafts verksamhet, vilket gjorde att nyttjandet av 
VafabMiljö's totala borgen utökades betydligt. 

Idag utgör ca 74 mkr av borgensåtagandet på 170 mkr lån fcir Svensk Växtkraft. Dessa lån är i 
huvudsak tagna under de senaste tre åren och är kopplade till omfattande investeringar som har 
gjorts för att klara leveransen av fordonsgas till VL. 

Utöver detta har Svensk Växtkraft ett externt lån i Provinsbanken på, i dagsläget, 20,5 mkr som 
ska amorteras av till20!6. Detta lån togs vid uppbyggnad av Svensk Växtkraft 2006. För detta 
lån finns inget borgensåtagande. 

Kommande investeringsbehov 

VafabMiljö står inför flera stora investeringar som är ålagda via myndighetsbeslut, såsom 
uppförande av reningsanläggningar för lakvatten och sluttäckning av deponier. Dessa måste 
utföras och har krav på tidpunkt för fardigställande. 

Det finns även andra nödvändiga investeringar såsom utökning av nya deponin, reinvesteringar i 
befintliga anläggningar, utbyte av uttjänta maskiner och fordon mm. 

Nödvändiga investeringar uppgår till228 mkr fram till och med 2015. Till en del fmansieras de 
via avgift från ägarkommunerna för sluttäckning av deponier och genom egen finansiering, 
vilket innebär att lånebehovet är 146,1 mkr. Nedan sammanställs investeringarna i tabell! samt 
i tabell 2 redovisas lånebehovet för investeringarna. 
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Investeringar Belopp Kommentar 
okt 2013-2015 

Torrötningsanläggning för produktion av biogas 20,8 mkr total investering 46,8 mkr (+26 mkr 
2016) 

Utökning nya deponin 1B 20,2 mkr 

Lakvattenrening Gryta 34,1 mkr toto/ investering 35,1 mkr1 

Deponigasanläggningar 14,2 mkr ink/ energiförsörjning Gryta 
total investering 19,4 mkr' 

Lakvattenrening, Sala, Enköping och Köping 7,2 mkr total investering 8,1 mkr' 

Awattningsanläggning med reningsutrustning 5,6 mkr total investering 6,8 mkr' 

VA-förstärkning Gryta 4,3 mkr total investering 4,6 mkr 

Maskiner/containers/kärl 12 mkr 

Fordon 8,0 mkr 

Reinvesteringar förbränningsanläggning, 5,2 mkr 
Norsa, Köping 

Nytt Återbruk i Arboga 15 mkr 

Ny tankstation för biogas i Västerås 9,2 mkr total investering 13,4 mkr' 

Ny tankstation för biogas i Fagersta 13,3 mkr total investering 14,3 mkr' 

Reinvesteringar i befintlig anl. Svensk Växtkraft 12,4 mkr 

Reinvesteringar /förbättri ngssåtgå r der - 9,2 mkr 
Återbruk och avfallsanläggningar 

Övriga investeringar 3,4 mkr 

sluttäckning av deponier 33,6 mkr 56,1 mkr inkluderat hela 2013 

Summa 227,7 mkr 
.. J Tabell l. Sammanstallnmg over mvestermgar tom 2015. ~mkl mvesterzng ttd1gare under 2013 

Resterande av 2013 Budget Budget Totalt 
2014 2015 

Investeringar VafabMiljö 46000 107 000 75 000 228 000 

Avgift från kommunerna för -4 500 -18 700 -18 700 -41900 
sluttäckning 

Egen finansiering o -20 000 -20 000 -40 000 

Summa 41500 68300 36300 146100 

o Tabell 2. Investenngar och berakmng av lanebehov tom 2015 

Borgen till Länsstyrelsen för sluttäckning 
Länsstyrelsen ställer krav på att den som har ansvaret for sluttäckning av en deponi har en 
borgen motsvarande ett belopp som Länsstyrelsen fastställer. I dag har vi borgen for 50,8 mkr 
for befintliga deponier varav ägarkommunema står for 40,8 mkr och l O mkr via Swedbank. 

För VafabMiljö kommer behovet av säkerhet for den delen att utökas med ytterligare 17,5 mkr 
när nya deponin byggs ut under 2015. 

Pensioner 

För pensioner har även en säkerhet utställts av ägarna motsvarande 13,7 mkr får räkenskapsåret 
2012. Borgenshehovet for pensioner ökar årligen beroende på pensionens storlek. Prognosen 
fram till och med 2015 är totalt 16 mkr och måste således öka med ca 2,3 mkr. 
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Behov av utökat kommunalt borgensåtagande till och med 2015 

Tabellen nedan visar V afabMiljös behov av tillkommande borgensbehov till och med 2015 
utöver befintligt borgensåtagande. 

Utökat borgensbehov tom 2015 

Investeringar tom 2015 146100 

Pensioner 2 300 

Amortering lån Växkraft 20500 

Nya deponin 1b (säkerhet till Länsstyrelsen) 17 500 

Totalt 186 400 

Fördelningen av borgensåtagandet mellan kommunerna enligt aktieägaravtalet utöver befintligt 
borgensåtagande blir således: 

Kommun Andel i Borgensansvar 

borgens- (kr) 

ansvar(%) 

Arboga 4,53 8 443 920 

En köping 12,75 23 766 000 

Fagersta 4,14 7 716 960 

Hallstahammar 5,04 9 394 560 

H e by 4,60 8 574 400 

Norberg 1,99 3 709 360 

Kungsär 2,76 s 144 640 

Köping 8,24 15 359 360 

5ala 7,29 13 588 560 

skinnskatteberg 1,63 3 038 320 

, Surahammar 3,42 6 374 880 

l Västerås 43,60 81 270 400 

l 
l Totalt 99,99% 186 381360 

' l avrund.diff. 0,01% 17 000 
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Totalt borgensåtagande 

Det totala borgensåtagandet för ägarkommunema uppgår till410,9 mkr i och med utökningen 
som behöver göras motsvarande 186,4 mkr för att klara investeringar och nödvändiga åtaganden 
enligt ovan. 

Det är Västerås Stad som är VafabMiljös kreditgivare. Fördelningen mellan vad som är borgen 
för länefmansiering via Västerås Stad och övrig borgen är sammanställt i nedanstående tabell. 

Befintligt lån 170 000 000 kr 

Nytt lånebehov 146 100 000 kr 

Amortering 20 500 000 kr 

Borgen för lånefinansiering via Västerås Stad 336 600 000 kr 

Pensioner 16 000 000 kr 

Gryta deponi 23 300 000 kr 

Nya Deponin la 17 500 000 kr 

Nya Deponln lb 17 500 000 kr 

övrig borgen 74 300000 kr 

Total Borgen 410 900 000 kr 

Fördelningen av det totala borgensåtagandet mellan kommunerna enligt aktieägaravtalet är 
sammanställt i tabellen nedan. Fördelningen är också gjord efter vad som är kommunens borgen 
for lånefinansieringen via Västerås Stad och vad som är övrig borgen. 

Arboga 4,53% 15 247 980 3 365 790 18 613 770 

Enköping 12,75% 42 916 500 9 473 250 52 389 750 

Fagersta 4,14% 13 935 240 3 076 020 17 011260 

Hallstahammar 5,04% 16 964 640 3 744 720 20 709 360 

Heby 4,60% 15 483 600 3 417 800 18 901400 

Norberg 1,99% 6 698 340 1478 570 8176 910 

Kungsör 2,76% 9 290 160 2 050 680 11340 840 

Köping 8,24% 27 735 840 6 122 320 33 858 160 

sala 7,29% 24 538 140 5 416 470 29 954 610 

skinnskatteberg 1,63% 5 486 580 1211 090 6 697 670 

Surahammar 3,42% 11511 720 2 541 060 14 052 780 

Västerås 43,60% 146 757 600* 32 394 800 179 152 400 

* Del av utlåning som saknar borgen från övriga kommuner. 
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Tidplan 
Processen med att få beslut om ett utökat borgensåtagande från ägarkornrnunema påhöljades i 
och med att frågan togs upp och beslutades på VafabMiljös styrelsemöte den 7 november samt 
på extra bolagsstämrna den 5 december. VafabMiljö kan därmed begära utökad borgen från 
ägarkomrnunema, vilka behöver ta nödvändiga beslut i sina respektive kornmunfullmäktige 
senast 2014-02-28. 

Vafab Miljö AB 

Carina Färm 
VD 
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VafabfV\iljö 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll 

Sammanträde med Extra bolagsstämma i Vafab Miljö AB 

Sammanträdesdatum 2013-12-05 

Plats och tid ACC i Västerås, klockan 14.00-16.00 

sekreterare Gene Liljegren 

Dnr 2013/623-VMA-047 

§ 29 Borgensåtagande enligt aktieägaravtal 
Dnr 2013/623-VMA-047 

Underlaget infor beslut gicks igenom och frågor besvarades. 

Tio kommuner vid stämman beslutade 

att godkänna skrivelsen om utökat borgensbehov för att finansiera långsiktiga investeringar knutna 
till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, avslutning av avfallsupplag samt långsiktigt 
miljöskydd vid anläggningarna. 

att uppdra åt bolaget att be ägarkommunerna om utökad kommunal borgen om ytterligare 186,4 mkr 
enligt ägaravtal2004-08-27 §9. 

Eliköpings kommun avstod från att rösta vid stämman for att avvakta kommande möte i 
kommunfullmäktige. 

Surahammars kommun företräddes inte på stämman. 

Rätt utdraget intygar: 



Original 04-08-27 

Äg aravial för Vafab Miljö AB 

Arboga, Kungsär och Köping bildade 1969 Västra Mälardalens Renhållningsal'iiebo
lag. Bo lagets verksarnl1et regleras i ett konsortialavtal daterat den 31 mars 1977. Avta
let gick ut den 31 dec 1999 men är förlängt till 31 dec 2009. 

Nuvarande kommuner i Västmanlands län och Enköpings kommun bildade 1981 
Västmanlands avfallsaktiebolag. Bolagets verksamhet regleras i konsortialavtal ur
sprungligen daterat 21 aug 1981 med ändringar 29 nov 1996 och 24 maj 2000. Avtalet 
gäller till den 31 dec 2006. 

Västra Mälardalens Renhålhringsaktiebolag och Västmanlands avfallsaktiebolag arbe
tar båda med regional avfallshantering imlebärande att resurser fmns för bl a insam
ling och transport, behandling, deponering mm. Västra Mälardalens Renhållningsak
tiebolag och Västmanlands avfallsal'iiebolag arbetar även med utveckling, planering 
och information inom avfalls- och återvinningsområdet 

Ägarna till Västra Mälardalens Renhålhringsal'iiebolag och Västmanlands avfallsak
tiebolag har genom detta ägaravtal beslutat att slå samman de båda bolagen. Därige
nom skapas en organisation som klarar de laav som ställs på en långsiktigt hållbar 
avfallshantering i regionen. Sammanslagningen sker genom att ett nytt regionalt bo
lag, nedan kallat Vafab Miljö AB, köper Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra 
Mälardalens Renhållningsaktiebolag. 

Genom att detta avtal tecknas upphör de ovan nänmda konsortialavtalen att gälla. 

§ 1 Samverkan om regional avfallshantering 

För att samverka om regional avfallshantering träffas detta avtal mellan fcilj an
de kommuner: 

Arboga, Enköping, Fagersta, Hal!staharnmar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, 
Skinnskatteberg, Sala, Surahammar och Västerås, nedan kallade kommunema. 

§ 2 Gemensamt aktiebolag 

Samarbetet ska ske genom Vafab Miljö AB, nedan kallat bolaget, som ska för
värvas den 27 aug 2004. 

För bolaget ska gälla bifogad bolagsordning (bilaga l) med de justeringar som 
kan påkallas av registreringsmyndigheten. 



Original 04-08-27 2 

§ 3 Bolagsbildning m m 

Kommunerna skall forvärva aktierna i Vafab Mi1iö AB, vilket inledningsvis 
blir moderbolag i den nya koncernen. Förvärvet sker i enlighet med de riktlinjer 
som anges i bilaga 2, Sammanslagning av V:MR och Vafab, Huvudrapport nr 2, 
daterad 25 mars 2004. 

Vafab Miljö AB förvärvar därefter samtliga aktier i Västra Målardalens ren
hållningsaktiebolag och Västmanlands avfallsaktiebolag. Värdet av aktierna är 
för VMR 18,81 Mkr och för Vafab 56,88 Mkr. Vafab Miljö AB finansierar för
värvet genom reversskulder till de sälj ande kommunerna samt genom extern 
upplåning. På bolagsstämrna i Vafab Miljö AB beslutas det om höjning av ak
tiekapitalet samt att en nyemission skall genomföras enligt sannna fördelning 
som ovan. Vid betalning av de nya aktierna regleras samtliga reverser. 

Vid bildandet av koncernen skall reglering av den historiska milj ö skulden ske 
enligt§ 16 i detta avtal. Reglering sker mellan kommuner genom överlåtelse av 
reversfordran mot Vafab Miljö AB. 

Samtidigt med att den nya koncernen bildas och styrelsen väljs ska kommuner
na tillse att styrelserna i Västra Mälardalens renhållningsaktiebolag och Väst
manlands avfallsaktiebolag blir desannna som styrelsen i Vafab Miljö AB. 

Fusionering av Västra Målardalens renhållningsah.'iiebolag och Västmanlands 
avfallsaktiebolag i Vafab Miljö AB ska därefter ske så snart detta är möjligt och 
senast den l jan 2006. 

§ 4 Bolagets ändamål, arbetsuppgifter m m 

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att svara för den regionala av
fallshanteringen för de i § l nämnda kommunerna. Grunden fcir verksamheten 
ska vara att medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömåL Bolaget ska därvid 
ta stor miljöhänsyn, uppnå god affarsmässighet och kosluadseffektivitet samt 
erbjuda avfallslämnarna en god service med bra kvalitet. 

Bolaget ska utföra följande arbetsuppgifter: 

Planera, projektera, bygga och driva erforderliga regionala behandlingsan
läggningar och avfallsupplag. 

Planera, projektera, bygga och driva erforderliga omlastningsstationer och 
återvinningscentraler. 

Svara för regionala transporter mellan omlastningsstation er, återvinnings
centraler och regionala behandlingsanläggningar. 

Teckna avtal om samarbete i avfallsfrågor med kornnmner, kommunägda 
bolag samt andra organisationer och företag inom såväl som utanfor regi
onen. 



• Svara för bortforsling av farligt avfall enligt Miljöbalken kap 15 § 10 och 
Avfallsforordningen § 15. Bolagets uppgift ska dock begränsas till sådant 
avfall som kan lämnas till företag som erhållit särskilt tillstånd enligt gäl
lande lagstiftning om farligt avfall. Om kommunernas möjlighet att utöka 
sitt renhållningsansvar till farligt avfall enligt ovan nämnd lagstiftning tas 
bort, ska bolaget endast arbeta med farligt avfall på affärsmässig grund. 

Svara för utveckling, regional avfallsplanering och information knuten till 
den regionala avfallshanteringen. 
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• Svara för information mot hushåll, skolor och företag m fl om grunderna 
för en långsiktigt hållbar avfallshantering och den information som behövs 
for den praktiska verksamheten. 

Utföra insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial. 

• V ara berett att utföra andra arbetsuppgifter som har samband med verk
samhetsområdet. 

Bolaget är dock inte skyldigt att svara for att resurser finns tillgängliga enligt 
ovan annat än för avfall och avfallshantering som kommunerna har ansvar for 
enligt Miljöbalkens bestännnelser. Resurser for övrigt avfall och övrig avfalls
hantering tillhandahåller bolaget endast på affärsmässig grund. 

Bolaget ska kunna vara verksamt och erbjuda sina tjänster på affärsmässig 
grund även utarrfcir regionen när detta är till gagn för syftet med bolagets verk
samhet 

Till grund for kommunernas samverkan ligger bilaga 2 Sammanslagning av 
VMR och Vafab, Huvudrapport m 2, daterad den 25mars 2004 samt bestäm
melserna i detta avtal. 

§ 5 Aktiekapitalet och dess fördelning m m 

Kommunerna ska inneha samtliga aktier i bolaget (Vafab Miljö AB). Vid utök
ning av aktiekapitalet ska kommunerna teckna aktier i förhållande till, vid teck
ningstillfållet, innehavda aktier. 

Aktiekapitalet ska utgöra 15 miljoner vid koncernbildningstillfället och fordelas 
mellan kommunerna utgående från befolkningstalen den 31 dec 2003 enligt 
bilaga 3. 

Betalning av aktierna sker enligt §3. 

Om någon av ägarkommunerna påkallar det ska fordelningen enligt bilaga 3 
förändras till aktuellt befolkningstal första gången 2013 och därefter vart l O:e 
år. Vid en eventuell omfördelning ska nominella värden på al'iierna användas. 



Origina1 04-08-27 

Beslut om nedsättning eller ökning av aktiekapitalet f'ar ske på bolagsstämma 
endast om följ ande två villkor är uppfyllda: 

Förslaget ska bifallas av majoriteten av på stämman näwarande kommuner 

Förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av på stämman företrätt aktie
kapital. 

Kommun äger inte rätt att pantsätta sina aktier i bolaget. 

§ 6 Bolagsstämmor 

Kommunernas rätt att som aktieägare besluta om bolagets angelägenheter ska 
utövas vid bolagsstämma i överensstämmelse med reglerna i detta avtal. 

Kommunerna ska utse fyra representanter att delta i bolagsstämman, varav en 
ska utses vara ombud enligt aktiebolagslagen och ntöva kommunens rösträtt. 

Representant som ej är röstombud har närvaro- och yttranderätt på bolags
stämman. Kommunernas röstombud ska om så påkallas vid bolagsstämma rösta 
för övriga representanters närvaro- och yttranderätt. 

F öreträdare för massmedia äger rätt att närvara om inte bolagsstämman beslutar 
att stämman helt eller delvis ska hållas inom stängda dörrar. 

Bolaget har minst två stämmor per kalenderår. Ordinarie stämma hålls i april 
eller maj för behandling av årsredovisning mm enligt bolagsordningen. Extra 
stämma hålls i fjärde kvartalet för antagande av bolagets budget och taxa. 

§ 7 styrelse 

Följande ska gälla för bolagets styrelse: 

a) Bolagets styrelse ska bestå av tolv ordinarie styrelseledamöter och lika 
många styrelsesuppleanter utsedda av respektive kommuns ko=un
fullmäktige. 

b) De av kommunerna sålunda utsedda ledamöterna och suppleanterna ska 
utgöra styrelse, förutom i bo Jaget, även i Västmanlands avfallsaktiebo
lag och Västra Mälardalens Renhållningsaktiebolag intill dess de båda 
bolagen har fusionerats med bolaget. 

c) Varje kommun ska vara representerad av en ordinarie ledamot och en 
suppleant. Av kommtm utsedd styrelsesuppleant äger endast rätt att in
träda i stället för kommunens ordinarie styrelseledamot. Om styrelsen 
inte beslutar armat äger suppleanter rätt att närvara vid styrelsemötena 
endast när ordinarie ledamot är förhindrad. 

4 
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d) Uppdraget som ledamot och suppleant gäller fortiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följ er närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill s!ntet av den ordinarie bolagsstämma som foljer närmast 
efter nästa val till konmmnfullmäktige. 

e) Styrelsens ordförande väljes från den kommun som innehar störst andel 
aktier i bolaget. Styrelsens förste och andre vice ordförande väljes av 
styrelsen. 

f) De fackliga organisationer med vilka bolaget har kollektivavtal ska ge
nom avtal beredas möjlighet att delta i bolagets styrelsearbete. Repre
sentanterna ska ha närvaro- och yttranderätt och rätt att framställa yr
kande men inte ha rätt att delta i beslut. 

Sknlle avtal av det slag som anges i föregående stycke ej kmma träffas 
ska bolaget begära dispens enligt 17 § lagen om styrelserepresentation 
för privatanställda för att nå samma resultat. 

§ 8 Finansiering och taxor 

För finansiering av bolagets verksamhet ska följande gälla: 

a) Bolagets anläggningar, fordon och inventarier ska finansieras i första 
hand med eget kapital, statsbidrag och externa lån mot säkerhet i bola
gets egendom. Kommunerna kan dock i särskilda fall besluta om kom
munal borgen enligt § 9. 

b) Bolagets verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer. Till 
grund for debitering ska ligga taxa, utarbetad så att inkomster och utgif
ter balanserar. Taxorna ska dock sättas till en sådan nivå att bolaget kan 
konsolidera sin verksamhet så att framtida investeringar nödvändiga for 
bolagets verksamhet möjliggörs. 

c) Utdelning på bolagets alctier ska ej förekomma. 

d) Bolaget äger rätt att differentiera taxan efter olika avfallsslag. För av
fallstyper som kommunerna har ansvar för enligt Miljöbalkens be
stämmelser ska samma avgift alltid uttagas för samma slag och enhet 
av avfall. Bolaget ska årligen före den l juli skriftligt meddela ett pre
liminärt förslag till taxor for dessa avfallstyper till kommunerna. 

För ÖVliga avfallstyper utgår avgifter som fastställs av styrelsen på af
farsmässig grund. 

§ 9 Borgensåtagande 

I de fall kommunerna på bolagsstämma beslutar att det är fordelaktigt för verk
samheten att kommunal borgen tecknas för en upplåning eller på grund av 
andra förpliktelser t ex som en fciljd av beslut enligt Miljöbalken, ska denna 
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fördelas i förhållande till varje kommuns aktuella aktieinnehav i bolaget. Bola c. 
get ska i varje enskilt ärende om borgen tillskriva kommunerna och redovisa 
motiv och förutsättningar för investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Exempel på när det kan vara lämpligt att erhålla kommunal borgen är långsikti
ga investeringar knutna till kommunernas avfallsansvar enligt Miljöbalken, 
avslutning av avfallsupplag, långsiktigt miljöskydd vid anläggningarna etc. 

Beslut om sådan borgen far ske på bolagsstämma endast om följ ande två villkor 
är uppfyllda: 

Förslaget ska bifallas av majoriteten av på stämman närvarande kommuner 

Förslaget ska biträdas av minst två tredjedelar av på stämman företrätt aktie
kapital. 

Kommunernas nuvarande borgensansvar i Västmanlands avfallsaLrtiebolag och 
Västra Mälardalens Renhällningsaktiebolag förs över på Vafab Miljö AB och 
fördelas enligt bilaga 3. 

§ 1 O Kommunstyrelsers rätt till insyn 

Kommunstyrelse i kommun som är part i detta avtal kan när som helst ta del av 
bolagets handlingar san1t i övrigt informera sig om verksamheten. 

§ 11 Samråds- och insynsfrågor 

Följande ska gälla beträffande samråds- och insynsfrågor. 

a) Kommun.erna förbinder sig att samråda sinsemellan och med bolaget i 
frågor av betydelse för den regionala avfallshanteringen. Exempel kan 
vara stora förändringar av avfallsmängder och avfallstyper mm. 

b) Bolaget ska till samtliga kommuner samt till Västmanlands kommun
förbund senast vid kallelse till ordinarie bolagsstämma, översända av
skrifter av bolagets redovisningshandlingar som ska behandlas på bo
lagsstämma. 

c) Ett särskilt samrådsorgan som sanm1anträder minst två gånger per år 
ska imättas. Kommunerna ska utse en representant till samrådsorganet. 
Kommunernas representant bör därvid vara den inom respektive kom
mun ansvarige tj ärrsternarmen fcir renhå!Iningen. 

Sanrrådsorganet sanm1anträder med bolagets ledning efter kallelse av 
bolaget och diskuterar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor 
rörande den regionala och lokala avfallshanteringen. 

Inr1an bolagets styrelse framlägger förslag om ändring av bolagsordning ska 
fullmäktige i kommunerna höras. 
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§ 12 Arkivvård 

Västerås Stads arkivreglemente ska gälla för bolaget. 

§ 13 Kommunal avfallsplanering 

Kommunerna har den grundläggande skyldigheten att genomföra kommunal 
avfallspla11ering enligt Miljöbalken kap 15 § 11. Kommunerna och bolaget ska 
verka för att samordna denna planering så att förutsättningar skapas för en lång
siktigt hållbar avfallshantering i regionen. 

§ 14 Skyldighet att lämna avfall mm 

Kommunerna ska till bolaget lämna avfall som kan tas emot i bolagets anlägg
ningar och som kommunerna har ansvar för enligt Milj ö balkens bestämmelser. 
Bolaget är skyldigt att ta emot och omhänderta detta avfall. 

Skyldighet att lämna sådant avfall gäller ej det slam från enskiida brunnar mm 
och latrin som kommunerna själva kan omhändertaga på annat sätt. 

Kommunerna och bolaget ska gemensamt verka för att slam och askor från 
kommunal energi- och va-verksamhet används för sluttäckning av bolagets av
fallsupplag. Därmed skapas förutsättningar for att minska kostnaderna for slut
täckningen. 

§ 15 Markanskaffning 

Kommunerna ska medverka vid markanskaffu.ing for bolagets anläggningar och 
om så erfordras även med tvångsvisa åtgärder. 

§ 16 Miljöskuld och miljöskador 

Som en följd av lagstiftning (EG-direktiv 1999/39/EG och forordning SFS 
2001:512) på deponeringsområdet har Västmanlands avfallsaktiebolag och 
Västra Mälardalens Renhållningsaktiebolag idag betydande framtida kostnader 
för avslutning och efterbehandling av sina avfallsupplag. Till stor del hänför sig 
dessa kostnader till tidigare verksamhet och kan betraktas som en milj ö skuld 
(bilaga 2). Reglering av skilloaden i miljöskuld fore och efter att bolaget biidats 
sker enligt principerna i bilaga 2 och med de belopp som framgår av bilaga 3. 

Bolaget övertar efter bildandet båda bolagens ansvar for sin miljöskuld med de 
förutsättningar som beskrivs i bilaga 2. Bolaget ska finansiera och avsätta er
forderliga medel for miljöskulden genom de taxor och avgifter som tillämpas. 

Om nu ej kända miljöskador uppstår, som har sitt ursprung i Västmanlands av
fallsaktiebolags eller Västra Mälardalens Renhålloingsaktiebolags verksamhet 
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innan bolaget förvärvar dessa bolag, ska ansvaret för att åtgärda och bekostfi 
dessa ligga på de konununer som ägt Västmanlands avfallsaktiebolag respekti
ve Västra Målardalens Renhållningsalctiebolag. 

Om kommunerna beslutar att avveckla bolagets verksamhet enligt detta avtal 
ska den återstående miljöskulden fördelas mellan kommunerna i förhållande till 
varje kommuns al'i:uella aktieinnehav i bolaget 

§ 17 Personalfrågor 

Bolaget ska vid fusioneringen av Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra 
Mälardalens Renhållni:ngsaktiebolag åta sig att överta de båda bolagens perso
naL 

§18 Avveckling av personal och tekniska resurser 

Enligt bilaga 2 ska bolaget vara berett att teckna avtal om kundadministratio:n, 
insamling och transport av hushållsavfall i Köping, Arboga, Kungsör och Väs
terås. Bolaget övertar dessutom Västmadands avfallsaktiebolags nuvarande 
insarnlingskontralct i Fagersta, Hallstahanunar, Norberg och Skinnskatteberg. 
Om bolaget ej får fortsatta uppdrag när kontraktstiderna gått ut, t ex beroende 
på konlrurrensutsättning, ska följande gälla: 

Bolaget och alctuell kommun ska tillsmans verka för att bolagets eventuella 
avvecklingskostnader för entreprenaden minimeras. Detta innebär till exempel 
att kommunen ska verka för att den tillträdande entreprenören övertar personal, 
fordonspark och eventuell annan utrustning knuten till entreprenaden. Kommu
nen ska även verka för att eventuell övertalig personal i bolaget kan få fortsatt 
arbete inom kommunen. 

§ 19 Väsentliga förändringar 

Förutsättningarna för bolagets verksamhet kan ändras beroende på omvärlds
förändringar som bolaget inte kan råda över. Detta gäller särskilt den affärsmäs
siga verksan1heten. Om sådana förändringar leder till att förutsättningarna för 
värderingen i bilaga 2 av Västmanlands avfallsaktiebolag och Västra Mälarda
lens Renhållningsalctiebolag väsentligt ändras kan kommunerna begära omför
handling av värderingen. Rätten till omförhandling gäller dock enbart för en 
tidsperiod av tre år från detta avtals tecknande 

Under avtalstiden kan även andra väsentliga förändringar inträffa som t ex att 
en kommun önskar lämna samarbetet eller att andra kommuner önskar inträda i 
samarbetet Vid denna typ av föräodringar ska samtliga kommuner vara överens 
därom. -------
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§ 20 Giltighetstid m m 

Detta avtal ska gälla från då det godkänts och nnderteclmats av konnnunema 
till och med utgången av år 2024. Har avtalet ej uppsagts två år före avtalsti
dens utgång förlängs det med fem år åt gången. Uppsägning ska vara slaiftlig 
och tillställas samtliga konnnuner samt bolaget för kännedom. 

9 

Konnnunema ska efter ca l O års verksamhet dvs senast utgången av 2013 göra 
en utvärdering av verksamheten och med anledning av denna föreslå eventuella 
förändringar i detta avtal. Om enighet därvid inte uppnås ska avtalet fortsätta att 
gälla i nuvarande utformning. 

§ 21 Tvist 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras genom skiljedom enligt lagen om skil
jefcirfarande. Därvid ska Västmanlands kommunförbund utse två ledamöter 
som i sin tur utser en tredje ledamot. 

Om tvistefrågan helt eller delvis berör flera kommuner ska kommunerna för
binda sig att alla och envar underkastar ett och samma tvisteförfarande. 

§ 22 Ägardirektiv 

Detta avtal ska vid bolagsstämma i bolaget läggas fast som ett ägardirektiv för 
bolaget att tillämpas i de delar som avser bolagets förvaltning. 
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Av detta ägaravtal är tretton lika lydande exemplar upprättade av vilka delägarkorn
rnunema enligt § l erhållit var sitt. Det trettonde exemplaret har Västmanlands korn
munförbund erhållit. 

Västerås den 27 aug 2004 

Arboga kornmun Eliköpings kornmun Fagersta kommun 
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Vafab Miljö ABs delägarkommuner 

Förslag om införande av borgensavgift 

Majorilelen av kommunstyrelseordförandena för VafabMiljö ABs ägarkommuner diskuterade 
vid ett möte den 24 januari 2014 att rekommendera kommunerna att stödja införandet av 
borgensavgift på det belopp som kommunerna borgar för till bolaget. 

Borgensavgiften föreslås motsvara 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande. 

Detta fårslag till beslut kompletterar tidigare utsänt beslutsunderlag angående "Utökat 
lånebehov och borgen får VafabMiljö" som beslutades vid extra bolagsstämma 2013-12-05. 

Respektive delägarkommun föreslås besluta 

att införa en borgensavgift på 0,5 % på respektive kommuns borgensåtagande 
gentemot VafabMiljö AB. 

Vafab Miljö AB 

CarinaFärm 
VD 

Huvudkontor: Returvägen 20. Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post: info@vafabmiljo.se Hemsida: INWW.vafabmiljo.se 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om antalledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa 
mandatperiod 

1 (3) 
2014-02-15 

DIARIENR' 2014/247 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Maria Thunberg (M), Mathias Go!dkuh! (M) och Emi! Klingström (M) 
inkom den 2 maj 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att antalet 
ledamöter i Sala kommunfullmäktige från och med nästa mandatperiod bestäms till 
41 samt att en parlamentarisk utredning prövar antalledamöter i styrelse och 
iiämnder. 

Motionärerna skriver att Sa!a kommun sedan den 1 juli 2012 har förändrat sin 
politiska organisation. Antalet ledarnöter för styrelse och nämnder har utökats. 
Detta gör att kommunens kostnader för den politiska organisationen har ökat. 

Enligt kommunallagen (KL), 5 kap. l§ ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
bestämmas till ett udda tal och till minst 41 i kommuner med meilan 12 000-
24 000 röstberättigade invånare. Antalet ledamöter är, enligt de kommentarer och 
praxis som Sveriges Kommuner och Landsting har gett ut, bestämt med syftet att 
generera en tiilräckiigt bred medborgerlig förankring. Enligt 5 kap. 3 § i KL ska 
beslut om ändring av antalledamöter fattas före utgången av februari månad valåret 
och berörd Länsstyrelse ska omedelbart underrättas om sådant beslut fattas. 

Antalet ledamöter i styrelse och nämnder utökades kraftigt inför innevarande 
mandatperiod. Detta gör det politiska arbetet onödigt tungarbetat. En översyn av 
antalet ledamöter bör prövas i samband med utvärdering av förtroendemanna
organisationen. 

De politiska partierna i Sala och demokratiberedningen har yttrat sig över motionen. 

Miljöpartiet motsätter sig en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 
Dc anser att det skulle missgynna de mindre partierna vch därmed demokratin. 

Folkpartiet Liberalerna anser att antalet ledamöter i kommunfullmäktige bör förbli 
UcltsanHiia sotn Je är idag, 45 ordiiiarie, ttled ututivefingen etti: olika geugtdfiska 
delar i kommunen skall kunna vara representerade i kommunfullmäktige. 

Salas Bästa anser att antalet ledamöter bör minskas till41 och att även antalet 
ledamöter i styrelse och nämnder bör minskas. De skriver att förankringen i 
styrelser och nämnder är indirekt valt och har därmed inte samma t';ngd. Det krävs 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Per-olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Kommunstyrelsen 

även mindre grupper av beslutsmässiga individer och därför har 
kommunfullmäktige valt att delegera ut sina befogenheter i stor utsträckning till 
underliggande organen. Anledningen till att kommunfullmäktige har så stor 
delegation beror på att de är ett för stort och otympligt organ till antalet ledamöter. 
Kommunfullmäktige skulle kunna bestå av 15-20 ledamöter och ersätta 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skulle då bli mycket mer vitalt och 
handlingskraftigt och stärka sin kontroll över hur kommunen styrs och utvecklas. 

Demokratiberedningen avstyrker förslaget om att antalet ledamöter minskas till 41. 
Man menar att det är rimligt att antalet ledamöter i en så geografiskt spridd 
kommun som Sala överskrider minimigränsen. 

Centerpartiet avstyrker förslaget om minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige. Avseende sammansättningen av nämnder och styrelser 
påpekas att en översyn skall göras i god tid före nästa val. 

Socialdemokraterna avstyrker förslaget att antalet ledamöter i kommunfullmäktige 
minskas. Skulle man göra det skulle det kunna göra att kulturella olikheter mellan 
konunund.elarna skulle få en1uindre chans att bli representerade. Det är ailtid en 
a;r·vägning att göra mellan v-ad som är en rimHg demokratisk bredd för en beslutande 
församling som kommunfullmäktige är och vad som är rimligt ekonomiskt och 
effektivitetsmässigt. Socialdemokraterna tillstyrker förslaget att en parlamentarisk 
utredning prövar antal ledamöter i styrelse och nämnder. 

Vänsterpartiet avstyrker motionärernas förslag. Förslagen skulle göra att det 
demoY,.ratiska styret urvattnas och att de ekonomiska besparing2rna är margi!!elb i 
jämförelse med att bibehålla en bred demokratisk bas. 

Sverigedemokraterna anser att antalet ledamöter i kommunfullmäktige bör fortsätta 
vara 45 till antalet, men att en utredning vad gäller antalet ledamöter i styrelse och 
nämnder är en god ide. 

Kristdemokraterna avstyrker motionärernas förslag med argumentet att det inte 
skulle leda till en tillräckligt bred politisk förankring i kommunfullmäktige. 

Moderaterna har inte inkommit med några synpunkter. 

Sammanfattningsvis är det bara Salas Bästa som tillstyrker förslaget att antalet 
ledamöter i Sala konin1u:nfuHn1äktige från och nted nästa utandatperiod bestän1s till 
41. Däremot tillstyrkte de flesta förslaget att en parlamentarisk utredning prövar 
antal ledamöter i styrelse och nämnder. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-10, § 216: 

alt gtBVHtldra tu uppfOUuiHg och ÖV~IS)'n av po1itisk ufgauh:ativll uch 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala kommun, 

att översynen skall genomföras på sådant sätt att beslut i dessa ärenden, att gälla 
från och med 2015-01-01, kan fattas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde 
i maj 2014, 
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~SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

att för ändamålet tillsätta en parlamentarisk sammansatt grupp med en representant 
från vardera i kommunfullmäktige 2011-2014 ingående partier, 

att utse Glenn Andersson (S) till ordförande i den parlamentariskt sammansatta 
gruppen, samt 

att uppdra till kommunchef Jenny Nolhage att som högsta ansvarig tjänsteman, med 
för ändamålet lämpligt biträde, medverka i översynen av politisk organisation och 
förvaltningsorganisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala 
kommun under mandatperioden 2015-2018. 

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

att avslå förslaget att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 45 lerlamöter till 
41ledamöter under mandatperioden 2015-2018 

att frågan om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att prövar antalledamöter 
i styrelse och nämnder anses besvarad 

Per-Olov Ral'IJ (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Motion 

Antal ledamiter odl enittare i Kommunfullmlktige, styrelse odl nlmnder under nlsta 
mandatperiod. 

Sala kommun bar sedan l juli 2012 fOrändrat sin politiska organisation. Förutom en ny roll 
för fullmäktiges ledamöter bar antalet ledamöter för styrelse och nämnder utökats. 

Enligt kommnnailagen, 5 kap. l§, ska antalet ledamöter i kommunfu!!~ bestimmas till 
ett uddatal och till minst 41 i kommuner med över 12 000 till och med 24 000 röstberättigade 
invånare. Antalet ledamöter lir 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 filttas före utgången av mars månad valåret och berörd 
Läns!ltyrelse omedelbart undell'iittas. 

A -•-• l"" ~<+- · 1.,. _._ -a d 1'1'---' •-= infö ' arand mandatperiud .i'>.illWit. eaiUllv- !:~tyre .•• 0"'-"1 ,_,!!!n_ef ut. IVOUf'S ........ ugt r 1IIJleV e , 
En utökning som gör det politiska arbetet onödigt tungarbetat En översyn av antalet 
ledamöter bör prövas i samband med utvärdering av t(;r.roendeiilaillillorganisaticn l'"d-
2013. 

Vi förslagsstJillare delar uppfilttningen att det för Sala kommun lir tillrickligt med 41 
ledamöter för att uppnå medborgerlig förankring s~mt att antalet ledamöter i styrelse och 
!!l!mnder pröva• Därigenom minskas kommunens kostnader för den politiska organisationen 
och föreslår därför kommunfullmllk"tige att besluta ... 

An antalledamöter i Sala kommunfullmäktige from nästföljande mandatperiod bestäms till41 

An en parlamentarisk utredning prövar antälledamöter i s..'y-relse och nämnder. 

samt 

An vid bifall omedelbart underrätta Lånsstyreisen 

Sala den 15 mars 2013..03-11 



Sofia 

Frän: 
Sklckat: 
Till: 
Amne: 

Arne Persson <ame.persson@lemia.se> 
den 17 maj 201311:48 
Sofie Nilsson 
Yttrande dn r 2013 201 

Yttrande över motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige dnr 2013/201 

Kristdemokraterna i Sala lämnar följande yttrande 

!nk. 2013 -os~ 1 7 

kristdemokraternas ställningstagande är att vi inte bifaller motionen då den inte kommer att leda till 
tillrllkligt bred politisk förankring i kommunfullmäktige. 

Enligt uppdrag 
Arne Persson 

Arne Persson 
Utbildningskonsult l lernia utbildning 

!C.u!!".,sgatan 42 
774 31 Avesta 
072 254 52 22 
"rne. oersson®lemia. se 
Besök tärna www.lernia.se 

l 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Kanslienheten 

Yttrande 

Ink 2013 ·05· 2 7 

Med anledning av Moderaterna i Salas inlämnande motion rörande förändring av antalet 
ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder under nästa mandatperiod, ger vi 
följande yttrande: 

Vad beträffar antalet ledmnöter i Kommun:fhllm!!ktige !!!L_<oer vi att nuvarande antal av 45 bör 
kvarstå. 

Vad beträffar antalet ledamöter i styrelser och nämnder, stöder vi att en utredning av dess 
antal kan genomf(jras. 

Sala 2013-05-27 

_ .. -~"·-_) c.,....-. 

(_ __ ""':» .. -)~--~ 
Ragge Jagero 

Gruppledare, Sverigedemokraterna, Sala 



Ink. 2013 -1!6- 1 O 

Vänsterpartiet i Sala 

Sala 20130610 

Vänsterpartiets yttrande angående: 

Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och 

nämnder under nästa mandatperiod. 

Vänsterpartiet anser inte att tiden är inne för ytterligare omorganisationer 

in nom Sala Kommun som medverkar till att det demokratiska styret urvattnas. 

De ekonomiska besparingar som görs i samband med minskat antal ledamöter 

är marginella, i jämförelse med vikten av att i kommunen bibehålla en bred 

demokratisk bas. 

Hur motionsförslaget påverkar mindre partiers politiska inflytande är för oss 

osäkert i dagsläget. 

Vänsterpartiet i Sala yrkar därför 

-att motionen avslås 

Dagsomovan 

.Jan Eriilssun 
Ordf6rande 



2013-07-26 

Yttrande över motion om antalledamöter i kommunfullmäktige, styrelser och 

nämnder under nästa mandatperiod 

Från Peter Molin (M) m fl. har inkommit en motion (D nr 2013/201) med rubri
cerade innehåll. Motionärerna menar att antalet ledamöter i kommunfullml!ktige 
bör minskas från nuvarande antalet 45 till4l, vilket är det lägsta antalet som 
kommunallagen idag medger för kommuner av Salas storlek. (SFS 1991:900, 5 

kap. l§) 

Det är alltid en avvägning att göra mellan vad som är en rimlig demokratisk 
bredd för en beslutande församling som kommunfullmäktige är och vad som är 
rimligt ekonomiskt och effektivitetsmässigt. Församlingen ska vara tillräckligt 
stor för att kunna företräda den befolkning som valt den, med rimlig hänsyn till 
olika intressen och åsiktsriktningar som kan finnas inom den givna befolkning

en. V ad som kan anses vara ett rimiigt antai kan variera, inte enbart på grund av 

kommune11s storlek, uhm också beroende på hefollmingens hf'lterogenitet och 
kommunens näringsliv&<:tro.l<ttlr. 

Det i kommunallagen angivna storieksspann som Sala ligger inom är 12 w i-
24 000 röstberättigade invånare i kommunen. Av de 290 kommuner som finns i 
Sverige är det 69 som faller inom det spa.-met. (V almyndighetens statis<.ik från 

2013-03-01.) Det varierar hur stora de olika fulimäktigeforsamiingarna ilr i 

dessa kommuner. 

Nedanstående tabell ger en bild av skillnaderna mellan kommunfullmJ!ktiges 

storlek. 

l Antall~ l darnöter 
Antal 

l kommuner l 
l

meddetta l 
antal i kf 

43 45 

l 

49 51 57 

18 23 l l 

Det är alitså 25 kommuner av de 69 som valt att lagga sig på lagens miniminivå. 
Det går inte att utläsa något som relaterar kommunfullmäktiges storlek till antal 
röstberättigade i kommunen. Av de 25 kommuner med 41 ledamöter är det 14 
som är större än Sala och 11 som är mindre. Av de som ligger på samma nivå 

som Sala, dvs 45 ledamöter, är det 7 som ilr större och lO som är mindre. 
Sanuna sak gällt:f dt:n &tura grupp sotn hat ett fulhr1äk.iige IJ:It.Xl49 iedarriöler. 

Det är 12 som är mindre och 11 som är större än Sala. 



Det finns inget som talar fOr att Salas befolkning är så homogen att det är lämp

ligt att lägga sig på den miniminivå som kommunallagen fOreskriver. Tvärtom 
kan den stora yta som kommunen har innebära att det finns olika intressen och 
vissa kulturella olikheter mellan de olika kommundelarna. Sådana olikheter :tar 
en mindre chans att bli representerade om antalet ledarnöter inskränks. Det är 
värt att notera att antalet ledarnöter i Sala minskades till mandatperioden 2007-
l O från 49 till45 ledamöter. Om den ytterligare minskning av antalet ledamöter 
som motionärerna fOrslår genomfOrs innebär det att kommunfullmäktige mins
kas med åtta ledamöter, eller med 16,33%, inom loppet av åtta år. Det är inte 
någon bra signal om man vill uppmuntra befolkningen till ett aktivt deltagande 
och ge dem möjlighet till påverkan på det kommunalpolitiska skeendet Det 

kommer att bli allt fiirre i kommunen som känner någon kommunpolitiker. 

Av oVIln anjiJrda s/clil vill Socialdemokraterna i Sala avstyrka den första att
satsen i motionen. 

Den histcrieskrivnir..g eom moticn!rerna g<!-r när det gäller ledamöter ! styrelser 
och nämnder är minst sagt fOrbry Ilande. InfOr den nuvarande mandatperioden 
ändrades över huvud taget inte antalet ledarnöter i styrelser och nämnder. Däre
mot 5kedde en viss ut5krJ.ng in..~r torra ma..J.dat"'-pericdens börj:l.."l 2007, då den 
gamla barn- och ungdomsnärr-.nden de13des i två. l)eti"..a skedde på de borgerliga 
partiemas initiativ, då vi från socialdemokratiskt håll i ståilet ville lägga sam
man gymnasie- och kulturfrågorna i samma nämnd i stället för att tillskapa ytter
ligare en nämnd. 

Inte heller medilirde ffirändringen av den politiska organisationen som genom
ilirdes 2012-07-01 någon utökning av antalet ledarnöter i styrelser och nämnder. 

Enligt det beslut som togs av ko!Th-nunfullmäktige 2011-12-19 (KF § 13 7/2011) 
mL~skade antalet leda.rnöter i styrelser och n!..T..nder frän 53 ledamöter till 40 och 
antalet ersättare med lika många. Till detta kan ilirstås också läggas ledamöter i 
fulimäktigeberedningarna som ökade med 26, men dessa har en mycket lägre 
sammanträdesfrekvens än nämnderna. 

Trots den icke helt korrekta bakgrundsbeskrivning som motionärerna gör, finns 
det dock skäl att inför nästa mandatperiod göra en översyn av den politiska or
ganisationen, vad avser antalet styrelser och nämnder liksom deras storlek. Detta 
är något som är brukligt inilir kommande mandatperioder. 

Av det skälet vill Socialdemokraterna i Sala tillstyrka den andra att-satsen i 
motionliremas förslag. 

Saia socialdemokratiska arbetarekommun 

Bengt Jansson 
sekreterare 

J 



Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 

Christer i Vrenninge <perenner@vrenninge.se> 
den 29 eugusti 201314:16 

TI!!: Sofia Nilsson 
Amne: Re: PAMINNELSE - Motion om antalledamöter och ersattare i kommunfullmäktige, 

styrelser och namnder under nasta mandatperiod 

Hej l 
Ursäkta sena svaret. Centerpartiet förordar ingen förändring av antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige. 
Avseende sammansättning av nämnder och styrelser ska en översyn göras i god tid före nästa val 

Hälsn 
Christer Eriksson (C) 
Gruppledare 

----Ursprungligt meddelande-
From: Sofia Nilsson 
Sent: Wednesday, August 21, 2013 8:51AM 
To: Glenn Andersson; marcus.andersson@gruvtornet.se; fahrma.n,lidstrom.monica@telia.com; maria
thunhcrg\a!hctmni!.com; ~gnc@furingstcn.se; ch:-fstcr.eriksscn@):::cnterpartict.sc 
Subject: PÅMINNELSE - Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 
under nästa mandatperiod 

Hej! 
Här kommer en påminnelse om att lämna yttrande över Motion om antalledamöter och ersättare i 
kommunfl!!!m!kt!ge .. styrelser nch n.§mr.der tmder !lästa mandatperiod. 
Kommer ni att !ämna något yttrande? 

Vänliga hälsningar 

Sofia iliiisson 

Registrator 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Sala kommun 

--Ursprungiigt meddelande-
Från: Sofia Nilsson 
Skickat: den 13 maj 2013 12:43 
Till: Glenn Andersson; 'marcus.andersson@gruvtornet.se'; 'jan@rensch.se'; fahrman.lidstrom.monica@telia.com; 
'maria-thunberg@hotmail.com'; 'agne@furingsten.se'; christer.eriksson@centerpartiet.se; 
pcrjor:s118@hotrr:3i!.com; rag;;e.iagerc@sver:;;edemokroterr.n.se 
Ämne: Motion om antalledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa 
mandatperiod 

Hej l 

Här kommer er. motion till er för y1:trande, se bifogade handlingar. 
Sista svarsdag är satt till måndag 10 juni. 

Vänliga hälsningar 

l 



Sofia Nilsson 

Registrator 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Sala kommun 

2 



Sofia Nilsson 

Från: 
Sklckat: 
TI!!: 
Kopia: 
Anine: 
Bifogade filer: 

Jakob Fjellander 
den 19 september 2013 09:30 
Kcmmunlnfo 
BengtJansson 
Yttrande 
Jakob Fjellander.vcf 

Ink. 2013 -09- 1 9 

Härmed insändes nedanstäende utdrag ur anteckningarna från gårdagens (13-09-18) sammanträde med 
demokratiberedningen (begärt yttrande över inkommen motion) 

2j Antalledamöter i Kommunfullmäktige, yttrande pA motton 

Efter diskussion antogs följande yttrande: 
DB menar att det är rimligt att antalet ledamöter i en sä geografiskt spridd kommun som Sala överskrider 
minimigränsen och avstyrker därför motionen. 
Maria Thunberg (M) reserverar sig till förmån för den egna motionen. 

Med vänlig hålsnJng 
Ja..lcob Fjellan.der 
sekreterare för Demokratiberedningen 

l 



Sofia 

Fnin: 
Sklckat: 
nu: 
Ä."1ine: 

Hej Sofia, 

Marcus Andersson <marcus@salasbasta.se> 
den 25 oktober 2013 19:49 
Sofia Nilsson 
Re: PAMINNELSE 2 - Motion om antalledamöter och ersattare i kmnrt1iunirullrnäidige, 
styrelser och namnder under nästa mandatperiod 

Salas Bästa instämmer med Moderatema i deras motion. Salas Bästa arbetar för att Sala ska utvecklas och för att 
detta ska vara möjligt så behövs en politisk organisation som genomsyras av livskraft. Det innebär att det behövs en 
organisation som pä ett sunt sätt kombinerar förankring och handlingskraft. 

Den nuvarande organisationens förankring äterfinns i kommunfullmäktige. Det är där som valresultatet för 2010 är 
Aterspeglar sig. Förankringen i styrelser Ot.."'h nämnder äi indirekt valt och har inte samma tyngd. Dock sä krävs, för 
att politiken ska kunna leverera resultat, även mindre grupper av beslutsmässiga Individer och därför har 
kommunfullmäktige valt att delegera ut sina befogenheter i stor utsträckning till de underliggande organen. 

Anledningen till den stora utdelegationen beror till stor del att kommunfullmäktige är ett alldeles för stort och 
otympligt organ, till antalet. Riksdagen har 349 ledamöter som representerar 9 miljoner människor, Stockholms stad 
har tOlledamöter som representerar ca 1 miljon människor. Att lilia Sala med 0,02 miljoner lnvänare ska 
representeras av 4Siedamöter blir nästan komiskt i sammanhanget och trycker pä den känsliga punkten om hur 
mycket pengar som de förtroendevalda får kosta. 

Att plädera för att bibehålla eller utöka antalet politiska ledamöter o~h ersätta~ kommer att ök~ det d"'mokr.~tiska 
inslaget avfärdar vi, det utökar istället inslaget av de politiska partierna och arvoden till deras partimedlemmar som i 
mänga fali Inte har ett dugg med folkets val till kommunfuilmäktlge att göra. Da är det mycket mer naturligt med att 
överg;l till det Schweitzlska systemet med folkomröstning i sakfnigor, dä detta är ren och skär demokrati. 

Egentligen skulle kommunfuilmäktlge kunna bestå av lS-20 ledamöter och ersätta kommunstyrelsen. För inte allt 
för länge sedan hade Sala ett stadsfullmäktige pä ett 20-talledamöter. 

Kommunfullmäktige skulle då bli mycket mer vitalt och handlingskraftigt och stärka sin kontroll över hur kommunen 
styrs och utvecklas. Dagens funktion liknar ett transportkompani dåir den förtroendevalde, med fullmakt direkt fnin 
Salas befolkning, degraderas till röstboskap och underkastar sig de delegerade organens vilja och 
informationsövertag. 

Mot bakgrund av detta så kommer Salas Bästa att stödja Moderatemas förslag om att minska ned antalet 
förtroendevalda till41, eftersom lagstiftningen inte medger större minskningar. Vi ho!lpas ocksil pA att kunna göra 
detsamma ute i nämnder och styrelser. 

Marcus Andersson 
Salas Bästa 

0224-132 BB 
sala 

l 



Folkpartiet Liberalerna 
Sala kommun 

2013 -10- 2 8 

Remissvar om Förändrat antalledamöter i kommunfullmäktige i Sala kommun 

Folkpartiet Liberalerna har behandlat motionen om förändrat antal ledamöter i Sala 
kommunfullmäktige och vill harmed meddela följande. 

Vi anser att antalet fullmäktigeledamöter skallligga på den nivå vi har haft sedan 
senaste förändringen. Bakgrunden till vårt ställningstagande är att vi är en 
geografiskt stor kommun i förhållande till vårt invånarantal och vi anser att olika 
geografiska delar skall kunna vara representerade i kommunfullmäktige. 

Vi avstyrker därför motionens förslag om ett reducerat kommunfullmäktige. 

För Folkpartiet Liberalerna i Sala 

Agne Fu;ingsten 
Ordförande 



Sofia Nilsson 

Från: 
Sklckat: 
Till: 

Monlee Fahrman <fahrman.lidstrom.rnonice@telia.com> 
den 28 oktober 2013 20:1 O 
Sofia Nilsson 

Ämne: Re: PAMINNELSE 2 - Motion om antalledamöter och ersattare i kommunfullmaldige, 
styrelser och namnder under nasta mandatperiod 

HejSofia 
Här kommer äntligen ett yttrande från oss i Miljöpartiet: 
"Vi motsätter oss en minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Vi anser att det missgynnar de mindre 
partierna och därmed demokratin." 
Miljöpartiet de gröna i Sala 
Monica Fahrman 

Skickat från min IPad 

25 okt 2013 kl. 14:21 skrev Sofia Nilsson <Sofia.Nilsson@sala.se>: 

>Hej! 
>V! har :-t!J fått in )'1trand2 frän de fla~ta partier utcm fråil ~r. 
> Kommer vi att få in något yttrande från er? 
~ 

>Vänliga hälsningar 
> 
>Sofia Niisson 
> 
> Registrator 
>Administrativa enheten 
> Kommunstyrelsens förvaltning 
> Saia kommun 
> 
> 
> 
> 
> ---Ursprungligt meddelande---
> Från: Softa Nilsson 
> Skickat: den 21 augusti 2013 08:52 
>Till: Glenn Andersson; marcus.andersson@gruvtornet.se; 
> fahrman.lidstrom.monicacwtelia.com: maria-thunberg@notmail.com: 
> agne@furingsten.se~ s;]Jrister.erjksson@centeroartiet.se 
>Ämne: PÅMINNELSE - Motion om antalledamöter och ersättare i 
> kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa mandatperiod 
> 
>Hej! 

2013 -tO- 2 8 

> Här kommer en påminnelse om att lämna yttrande över Motion om antalledamöter och ersattare i 
kommunfullmäktige, styrelser och nämnder under nästa mandatperiod. 
>Kommer ni att lämna något yttrande? 
> 
>Vänliga hälsningar 

> Sofia Nilsson 
> 
> Registrator 
> Kommunstyrelsens förvaltning 

l 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) angående sociala 
medier 

Andreas Weibom (M) har i interpellation till kommunalrådet ställt frågan om 
uppförande i sociala media samt frågar: 

l) Vad kommunalrådet anser om situationen 

2) Om kommunalrådet avser genomföra utbildning eller seminarium för de 
förtroendevalda om sociala medier 

Sociala medier har dc senaste 5-6 åren blivit allt viktigare for att fOra ut politiska 

budskap. Barack Obamas lyckade första presidentvalskampanj byggde till stor del 

på sociala medier och han sågs som en föregångare i sitt sätt att använda sig av 

dem. En del svenska politiker, även i Sala, syns ständigt på Twitter, Facebook och 

lustagram eller på tidningarnas webb-sidor, andra lyser mest med sin frånvaro. Att 

fi1mas i sociala 1nedier håller alla 1ned om är viktigt för politiker men en svår 

konst om man saknar insikt och kunskap om hur de kan eller får användas. 

Partierna rustar nu inför valrörelsen. Underfundiga karikatyrer med mycken 

humor och fantasi har förekommit i alla tider men ett växande problem i sociala 

medier är grova uttalanden om rasism, mobbning, personliga påhopp och andra 

oacceptabla tillmälen och kränkningar. Frågan om "uppförande etik och moral" 

är särskilt berättigad, inte minst i sociala medier, som är en relativt ny 

kommunikationsform för politiker och allmänhet. Alla har rätt att bli bemötta och 

behandlade med respekl och värdigheL 

Det inåstl; åligga ;;arjc enskild individ och parti ätt hålla sig till etik och god ton i 

media. Det är emellertid ett klokt påpekande att åtgärder kan vidtas for att gynna 

ett gott politiskt klimat i Sala under valrörelsen och i framtiden. 

1(2) 
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SALAKOMMUN 
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 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Jag kommer därför att föreslå att ordföranden i kommunfullmäktige samlar 

gruppledarna i fullmäktige och kommer överens om och undertecknar en politisk 

och etisk uppförandekod för inslag och kommentarer i media och allmänna 

utrymmen under valrörelsen men även framgent. Frågan om utbildning för 

förtroendevalda i sociala medier kan med fördel tas upp som ett inslag i den 

utbildning som alltid genomförs ny mandatperiod för nyvalda ledamöter och 

ersättare i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2(2) 
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SALA 
KOMMUN 

§ 20 

Justerandes 5.ign 

SAMMANTRÄDESPqQTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-01-27 

Interpellation till kommunalrådet angående sociala medier 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till 
kommunalrådet Per-Olov Rapp (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästa ~ammanb·äde. 

Utdrag 
bevakning 

24 (24) 



Kom~~~~~R~OO~~ning 
Ink. 2014 -01- 2 9 

Olar!ent'"'>Q\l-+ J J":2?)fAktbilaga j 
D pil: l 

Interpellation till kommunalrådet angående sociala medier 

Moderaterna i Sala har under denna mandatperiod noterat mindre smickrande 

kommentarer och handlingar från förtroendevalda i Sala Kommun riktade mot 

moderata företrädarare på Sociala medier. Under perioden har en av våra 

företrädare jämförts med en tecknad figur från en barn saga och hela gruppen har på 

ett nedsättande sätt liknats med en tv-serie. 

Det är för oss en fråga om förhållningsätt mot varandra som politiker och om vilket 

klimat vi vill ha i Sala Kommun. Det är handlingar som inte hör hemma i den politiska 

debatten eller gynnar det politiska klimatet i Sala. 

Därför vill jag i denna interpellation fråga kommunalrådet följande: 

1. 

2. 

Vad anser kommunalrådet om situationen? 

Om kommunalrådet avser att genomföra utbildning eller 
seminarium för de förtroendevalda om sociala medier? 



SALA_~_QMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Interpellation om Salas ekonomiska kontroll Ink. 2014 -02- t 3 
Olarlenr~JJL. /.-<LJ2!Aktbilaga l. 
Dpb: i 

Sala Kommun kommer för år 2013 alt gå 60 miljoner kronor plus. Detta borde i ett 

normalt fall ses som mycket positivt men nu grundar sig överskottet på brister i 

uppföljning och ekonomisk planering. Överskottet kunde lika väl ha varit ett stort 

underskott som skulle ha chockat hela kommunens verksamhet. 

Det här visar på stora brister i den ekonomiska kontrollen för kommunen. Det är nu 

viktigt alt ta reda på vad som har hänt samt undersöka vad som skulle kunna gjorts 

för alt undvika det nu inträffande samt sälta in åtgärder för att detta inte ska 

upprepas igen. 

Dcirför vill jag i den här interpellationen fråga kommunalrådet om 

·Avser kommunalrådet alt vidta åtgärder för alt bristerna i den ekonomiska 

kontro!!en inte ska upprepas? Samt 

- Vilka åtgärder kommer kommunalrådet alt vidta för att bristerna i den 

ekonomiska kontrollen inte ska upprepas? 

Andreas Weiborn (M) 
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Interpellation om Sala kommuns ekonomi 

Det är väl känt att Socialdemokraterna planerar att riva upp regeringens förda 

politik med sänkta arbetsgivaravgifter för unga ifall de vinner valet den 14 

september. 

Hur detta kommer att påverka ungdomars situation på arbetsmarknaden är ett hett 

debatterat ämne, både bland politiker och i samhället i övrigt. Exempelvis fick 

hamburgerkedjan MAX stor uppmärksamhet nyligen när VD: n i ett brev till de 

anställda upplyste om vilka konsekvenser en höjning skulle få för deras arbetsplats. 

Kedjan är en stor arbetsgivare för unga människor och kostnaderna skulle öka 

dramatiskt ifall den nuvarande regeringsoppositionen kom till makten. 

Saia Kommun har i dag till ca 270 anstäilda under 26 år. Om Socialdemokraterna 

skulle vinna valet i höst kon det itmebära ökade kostnader för Saiel kommun. 

Därför vill jag i den när interpeilationen fråga kommunalrådet om 

- Socialdemokraterna räknar i sitt budgetarbete för all kunna möta de ökade 

kostnaderna som kan komma med en socialdemokratisk regering? 

Andreas Weiborn (M) 



Sala den 2014-01-16 

Till 

Kommunfullmäktige 

sala kommun 

Medborgarförslag 

Ang. belysning av Rådhuset och dess "Takryttare" under dygnets mörka 

timmar. 

" Det är viktigt att man tar tillva;a stadens kulturmiljöer." 

Sii står det så vackert i framtidsplaneringen för Sala stads centrum. 

Jag föreslår därför att KF beslutar att ordna med fasadbelysning av rådhusets 

fasad mot Stora Torget och belysning med några spotlights av den s. k. 

Takr~,'ttaren å rådhusets tak. 

Den ovan föreslagna belysningen skulle ge torget och vårt gamla fina rådhus 

tillbaka dess självklara, historiskt centrala plats även under dygnets mörka 

timmar. 

Med högaktningsfull hälsning 

' fl' ' . l 

\,9l'7};;. . . 
Lars M Johnson 

Dammgata 11 

Sala 



CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Nya upphandlingsregler för kvalitet och miljö 

De nya EU-regler om offentlig upphandling om antogs av Europaparlamentet i 
onsdags är en seger för kvalitet och miljö. Reglerna är fortfarande snåriga och 
onödigt byråkratiska. Men beslutet är definitivt ett steg i rätt riktning. 

Nu öppnas nya möjligheter för alla som har reagerat mot krångliga och felaktiga 
upphandlingsregler att utforma sina krav efter mål som kvalitet och hållbarhet. 

Dessutom kommer de nya EV-reglerna att välkomnas av svenska 
livsmedelsproducenter och andra som levererar varor och tjänster med hög kvalitet. 
Många av dessa företag runt om i hela Sverige hgger reaan i dag 1 framkant när det 
gäller hållbara produkter som tagits fram med hänsyn till kvalitet, arbetsvillkor och 
omsorg om miljön. 

just kvalitet, arbetsvillkor och omsorg om miljön ska vara vägledande för offentlig 
upphandling i EU, enligt beslutet i Europaparlamentet 

Det är bra, och det innebär nya möjligheter för upphandlare som vi!! göra kloka 
inköp till den lokala och regionala offentliga verksamheten. 

Nu krävs beslut på nationell nivå om de kommande reglerna i Sverige så att onödiga 
byråkratiska bestämmelser och tillägg försvinner. 

Men till sist är det ändå vi som lokala upphandlare som har avgörandet i vår hand. 
Det är upp till oss att köpa in råvaror och livsmedel av rätt kvalitet så att våra barn 
och äldre ska kunna äta bra och näringsrik mat i skolan och på äldreboendet 

Ml"d hänvisning till ovanstilende hemstä!ll"r jag att kommtmfu!!mäktige beslutar att 
uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram nya regler för upphandlingen i Sala kommun så att kvalitet, arbetsvillkor 
och omsorg om miljön blir vägledande. 



Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

De aktörer inom civilsamhället som är verksamma inom den sociala sektorn saknar 
idag ett entydigt bidragssystem i Sa!a. Som situationen är idag så får bland annat 
Kvinnojouren stöd av Vård- och Omsorgsförvaltningen samtidigt som flertalet 
sociala föreningar får stöd av Kultur- och Fritidskontoret. Vidare kommer även 
Kommunstyrelsens ledningsutskott ait behandla frågan om ait stödja en 
socialförening. 

Det är vår uppfattning om att dessa aktörer som ofta bedriver sin verksamhet i 
föreningsform fyller en viktig funktion och bidrar mycket till samhället. Däremot ser 
vi det som ett problem att det saknas former för hur bidrag och vem som ska 
ansvara för bidrugen till föreningarrw skall vara. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram gemensamma former och 
regler för bidrag och kommunalt stöd till sociala aktörer inom civilsamhället 

A . " /.r -1'!rritc:; kvv/M--> 
~dreas Weiborn 

l'd h h, (,&1f "~~1'>-\, !1>--vvu-· L-V'V. l'{)'-" 
Michael PB Joho son 

l 



Motion om Integration och arbete 

För att nyinflyttade invandrare ska kunna integreras i Sala och samhället i stort samt kunna bidra till 
sin Försörjning behöver svenskundervisningen reformeras så att nyinflyttade invandrare snabbt lär 
sig prata och Förstå svenska språket. För att inte dessa människor ska hamna i utanförskap är det 
viktigt alt undervisa dessa människor i den svenska kulturen, traditioner och samhäliets krav på 
individen. 

Vi vill att en del av dogersättningen/bidragen kopplas till någon Form av arbetoplatointrodukticn för 
nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till att snabbt kamma ut och visa vad man kan och få praktik 
och en fot in i arbetslivet. Kommunen måste bereda plats för instegsjobben som introduktion för att 
nå syftet ovan. 

Yrkande 

att reformera svenskundervisningen i Sala (SFI) till att bli mer yrkesinriktat 
och snabbare och förbättra samhällsinformationen till nyinflyttade 
invandrare. 

att en del av bidrag/ersättningen kopplas till 
arbetsplatsintroduktion/praktik pa företag och kommun. 

;J4/e~· j/--::; t vn 
Andreas Weiborn 

lr~Rili 
Ja~-Oiov Eriksso~ 

~ 
Mattflias Goldkuhl Allan Westin 

Pernilla Johansson 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Initiera en utredning kring Strå kalkbruk och dess närområde 

Strå kalkbruk är en unik miljö med unika byggnader. De har haft en stor betydelse i Salas 

(industri) historia men även ur ett nationellt perspektiv. Numera är det den enda 

bevarade industriella kalkbruket i länet och ett av få i landet. 

Ett flertal salabor och även människor från andra håll i landet har tagit initiativ för att 
undanröja det rivningshot som ligger över lokalerna. l dagarna föreslås en förening 

bildas med mål att undanröja rivningshotet och utveckla lokalerna till andra ändamål, 

tex kufturevenemang mm. 

Ett hot som försvårar frågan om andra användningsområden är bl.a. den risk för olyckor 

som föreligger i lokalerna i dess nuvarande skick. 

Centerpartiet i Sala kommun anser dock att de ideer och förslag som förts fram i olika 

sammanhang kring utveckling av området och dess byggnader är så intressanta att 

förutsättningarna för detta bör utredas. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar uppdra 
till kommunstyrelsen 

Att initiera en utredning tillsammans med Strå kalkbruks ägare och andra intressenter i 

syfte att dels påvisa vilka insatser som behöver göras för att miljön ska bli säkrare att 

vistats i och dels ta fram en enkel plan för hur området kan bevaras och utvecklas för 

framtiden. 

Sala den 23 januari 2014 

/~1 ,.., ,1 
.' / \ l• 1 . ._.._--

JV!AJ!Ju;. [)~ (~C--
Anders Westin (C) Gustaf Eriksson (C) 
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