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Kommunfullmäktige 

Ekebyskolans aula 

Måndagen den31mars 2014, kl19.00 

1 Val av protokolljusterare 

2 Anmälningsärenden 

3 Avsägelser 

4 Svar på medborgarförslag från Jimmy Kedert om anslutning till bredband -VDSL 
(KH 17) 

5 Svar på medborgarförslag från Per Tjärnström om införande av ny stödfunktion 
-mentorskap (KH 18) 

6 Översiktsplan för Sala kommun (KH 19) 

7 Reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB (KH 20) 

8 Förslag till överföring av verksamhet i Västmanlands Samtrafikförbund till 
Landstinget Västmanland (KH 21) 

9 Ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB (KH 22) 

10 Försäljning av fastigheten Silvergruvan 1:881 i Mellandammen (KH 23) 

11 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om Turistbyrån (KH 24) 

12 Svar på motion från Peter Molin (M) m fl om att arbeta med näringslivsfrågor 
(KH 25) 

13 Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) till vård- och omsorgs
nämndens ordförande om OS 

14 Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) till kommunalrådet om Salas 
ekonomiska kontroll 

15 Kompletteringsval 

16 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

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

§ 63 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/379 

Svar på medborgarförslag om anslutning till bredband- VDSL 

INLEDNING 
Jimmy Kedert inkom den 5 november 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att telestationen i Sala, som inte är ansluten till stadsnätet, 
ansluts till VDSL. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/62/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/62/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/62/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, §50 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
ill;l; avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill;l; avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

23 (25) 



l Bilaga 

SALA 
KOMMUN 

KS 2014/62/1 l (l) 
2014-02-23 

DIARIENR: 2013/420 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2011t -02- 2 5 
Diarienr2.i.5'J# l~ -lktbilaga Z 
Dpb: (t 

Svar på medborgarförslag om anslutning till bredband - VDSL 

Jimmy Kedert inkom den 5 november med rubricerat medborgarförsiag. 
Förslagsställaren föreslår att telestationen i Sala som inte är ansluten till stadsnätet 
ansiuts tili VDSL. 

IT -enheten har y'ttrat sig över medborgarförslaget 

Telia har enligt uppgift redan VDSL-utrustning på te!e$taticnen i Sala. Även andra 
operatörer ~n T~Ha kan via Telia levert?:ra VDSL. VDSL har en myrket begränsad 
räckvidd, bara 1-2 km, vilket medför att endast de som bor närmast telestationen 
kan använda tekniken. 

Sala kommun äger inget kommunalt stads nät, utan det nät som är mest utbyggt i 
Sala tätort ägs av SalaN et. 

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

Att avslå medborgarförslaget 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

kommunjnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



""SALA Bilaga KS 2014/62/2 
lf4.1l KOMMUN 

1(1) 
201H2.04 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Peter Tejne Ink. 2014 -02- 2 5 

Diarienr20l }+ /"T~'JIAk.tbl!aga j 
O p b: 

Svar på Medborgarförslag om anslutning till bredband- VDSL 

Via hemsidan har det inkommit ett förslag om att skaffa VDSL till telestationen i 
Sala. 

Te!ia har enligt uppgift redan VDSL utrustning på telestationen i Sala. Aven andra 
operatörer än Telia kan via Telia leverera VDSL. 

VDSL har dock en mycket begränsad räckvidd (1-2 km) vilket medför att endast de 
som bor närmast telestationen kan använda tekniken. 

f 

Ett litet förtydligande till förslagsställarens synpunkt, Sala kommun äger inget 
"kommunalt stadsnät" utan det nät som är mest utbyggt i Salas tätort ägs av SalaN et. 

Sala den 4 december 2013 

Peter Tejne 

!T -chef Sala kommun 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Fabriksgatan 14 
Växel: 0224-74 77 77 
Fax: 0224-188 50 
IT ~enheten@ sala.se 
www.sala.se 

PeterTejne 
!T-chef 

pet e r .tejn e @sala. se 
Direkt: 0224-74 77 71 



Bilaga KS 2014/62/3 

Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

commentEmail@sala.se 
den 5 november 2013 12:44 
Kommun lnfo 
Ulmnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: b32b8327-8061-4b39-
bca1-5e3dde511 b7e) 

Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering 

Ärende Id 

Datum 

Ansvarig nämnd 

Typ av synpunkt 

Avser verksamhet 

SYNPUNKT 
Hej! 

b32b8327-8061-4b39-bca1-5e3dde511 b7e 

2013-11-05 12:38 

Kommunstyrelsen 

Synpunktlilirslag 

Telefoni 

Jag skulle vilja lägga fram ett förslag om att skaffa VDSL på vårantele-station i Sala. 
Detta för att ge möjlighet för stabilare intemet, för alla de hushåll som inte är anslutna till det kommunala 
stadsnätet(bredband), vilket är många. 

Med hur dagens samhälle utvecklas, då mycket av media, så som serier existerar mer och mer på interne!. 
Så krävs en starkare grund för att upprätthålla detta. 
Speciellt med de yngre generationerna. Det kommer dessutom bli mer, inte mindre. 

Med vänlig hälsning, 
Jimmy Kedert 

Återkoppling? 

Kontaktuppgifter 
Namn 

Postadress 

Telefon- och mobilnummer 

E-postadress 

Skickat till e-post 

Ja. Via brev. 

Jimmy Kedert 

Kålgårdsgatan 14, 73331, Sala 

0704607035 

Iill1_J!lY_-kedert@hotmail.com 

kommU!J~info.@;;J!!Jb.iit:: 

l 
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SALA 
KOMMUN 

§ 64 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Dnr 2014/158 

Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktion
mentorskap 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom den 10 oktober 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun utvecklar en ny stödform till enskilda 
med behov av individuellt anpassat stöd, där en handläggare eller motsvarande 
fungerar som mentor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/63/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/63/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/63/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, §51 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

(1~ 
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iii S,;l~ga KS 2014/63/1 

rt;;1l KOMMUN 

1(2) 

2014-02-23 
DIARlEN R: 2014/158 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp Ink. 2014 -02- 2 5 

Dlarlensz:0\4 /) t::;<f?., Aktbilaga Z 
Dpb: 

Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktion -
mentorskap 

l 

Per Tjärnström inkom den 1 O oktober 2013 med rubricerat medborgarförsiag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun utvecklar en ny stödform till enskilda 
med behov av individuellt anpassat stöd, där en bandiäggare eller motsvarande 
fungerar som mentor. 

Förslagsställaren skriver att mentorn ska stötta i kontak'ten med myndigheter cch 
det lokala föreningslivet samt hjälpa till att få struktur på livet och ekonomin för den 
enskilde. Mentorn ska genom samtal ge goda råd som leder till självförtroende och 
ökad självständighet. Stödet ska anpassas efter individens önskemål. Det som 
efterfrågas är ett alternativ till dc insatser såsom hemtjänst~ kontaktperson, 
boendestöd eller god man möjliggör. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. 

De insatser, med hög grad av individanpassning som efterfrågas, finns redan idag i 
enlighet med lagstiftning och riktlinjer för insatser. Det finns stort utrymme att 
individanpassa insatsen. Den ska utformas utifrån den enskilde individens specifika 
situation och levnadsförhållanden. 

Det finns dock begränsningar vad gäller utförarens möiligheter att verkställa 
önskemål av olika slag. Här kan regler om arbetsmiljö och försäkringar för anställd 
personal avgöra att vissa önskemål inte är genomförbara. Trots en hög grad av 
flexibilitet hos personal kan regler om arbetstid och schemamässiga rutiner i en del 
fall utgöra hinder. 

l kontakt med en handläggare som arbetar med att utreda, bedöma och besluta om 
stöd till enskilda kan en individanpassning av stöd utifrån den enskildes specifika 
behov och önskemål ske. Här kan den enskilde vara delaktig i att utforma det stöd 
som just han eller hon är i behov av. vet ar naturligtvis viktigt att handiaggaren ar 
inlyssnande och förstår den sökandes behov och att samtalet sker som professionell 
v5gledning 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 2S Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Kommunstyrelsen 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2(2) 
2014-02-23 
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Justerandes sign 

//() 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-01-16 

SALAKO~fA1~N Kommunstyrelsen ltning 

Ink. 2014 -01- 2 4 
D!arlenr.::."?OU+ ; 1 v"''SZ, !Aktbilaga ! 

Opb: f 

Dnr 2014/20, 

Medborgarförslag om införande av ny stödfunktion- mentorskap 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över inkommet 
medborgarförslag. 

Beredning 
Medborgarförslag. Bilaga VON 2013/6/1 
Förvaltningens svar på medborgarförslaget Bilaga VON 2013/6/2 

Enhetschefen föredrar. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
l!l1 godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunstyrelsen som 
nämndens yttrande med anledning av medborgarfårslaget. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunstyrelsen som 
nämndens yttrande med anledning av medborgarförslaget 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



fmSAlA 
~KOMMUN 

VÅRD· OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Klas-Göran Gidlöf 

Till 
Vård- och omsorgsnämnden 
salakommun 

Medborgarförslag om införande av ny stödform- mentorskap. 

Till kommunstyrelsens förvaltning har 2013-10-28 inkommit ett medborgar
försiag från en förslagsställare som handlar om att utveckla en ny stödform 
till enskilda med behov av individuellt anpassat stöd. FörslagsstäliMen upp
lever sig sakna ett stöd som är mycket individuellt anpassat utifrän de speci
fika behov och önskemåi en enskild person kan ha. 

l skrivelsen med förslaget erbjuder sig förslagsställaren att själv vara med att 
utveckla en sådan stödform. Denne uttrycker också ett önskemål om att det 
nya stödet som eniigt förslaget bör utvecklas ska vara enkelt att erhålla ge
nom kontakt med kommunen och att det i sin utformning inte ska vara så 
styrt av regler som förslagsställaren upplever att de stödfonner som nu är 
tillgängliga är. 

l skrivelsen med medborgarförslaget berättar förslagsställaren att han för 
egen del prövat på insatser i form av hemtjänst och kontaktperson. ! sitt re
sonemang berör han också insatsen boendestöd och stöd i form av god man. 
Dock upplever sig förslagsställaren inte behöva just det stöd som en god man 
utgör. Det förslagsställaren efterfrågar är mer någon form av stöd där en per
son kan vara någon form av "mentor" till den person som behöver stöd. 

Vård- och omsorgsnämnden har med intresse tagit del av det inkomna medborgar
förslaget och uppskattar att medborgare är intresserade av att utveckla verksamhe· 
ten så att den kan vara anpassad till medborgarnas önskemål och behov. När det 
gäller de insatser med hög grad av individanpassning som förslagsställaren efterfrå
gar så bör det dock enligt nämndens uppfattning redan idag vara möjligt att erMlla 
sådant stöd i enlighet med den lagstiftning och de riktlinjer för insatser som nu 
finns. 

Det finns enligt gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer redan idag inte 
bara stort utrymme för att individanpassa insatsen utan det ligger också i 
lagens mening att insatsen ska utformas utifrän den enskilde individens 
specifika situatioll och förMilanden och de omständigheter varunder just 
den person det handlar om lever. 

Den individanpassning förslagsställaren önskar är alltså redan idag möjlig. 
Dock finns naturligtvis begränsningar vad gäller utförarens möjligheter att 

1 (2) 
2013-12-10 

ONR 2014/20 

Sala kommun 
Vi\rd· och omsorgsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-74 70 00 
Fa>~: 0224-192 98 
varctoch.omsorgsforvaltnfngen@ula.se 
www.sala.se 

Klas·Göran Gldlöf 
fnhetschef 

klils-goran.gldlof@sala.se 
Direkt; 0224-74 9011 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

verkställa önskemål av olika slag. Här kan regler om arbetsmiljö och försäk
ringar för anställd personal bestämma att vissa önskemål inte är genomför
bara. Trots en hög grad av flexibilitet hos personal kan regler om arbetstid 
och schemamässiga rutiner i en del fall också utgöra hinder. 

I kontakter med en av Vård- och omsorgsnämndens handläggare som arbetar 
med att utreda, bedöma och besluta om stöd till enskilda kan en individan
passning av stödet utifrån den enskildes specifika behov och önskemål ske. 
Här kan den enskilde vara delaktig i att utforma det stöd som just han eller 
hon är i behov av. Vad gäller typ av insats så kan t.ex. just den insats i form av 
kontaktperson vara det stöd som passar in pä den beskrivning som ges och 
de önskemål förslagsställaren uttrycker i sin skrivelse där medborgarförsla
get ställs. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att avge det ovan anförda som sitt yttrande med anledning av inkommet 
medborgarförslag. 

l tjänsten 

IJ!J~~ 
Enheten för information, stöd och utredning 

2(2) 
2013-12-10 



Bilaga KS 2014/63/3 

Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 !Jiarrem:-~ 
zvt~ 

Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala Kommun efter att ha haft en del problem på tidigare ort. 
Jag är ganska ensam och inte särskilt självständig och behöver därför en del stöd av samhället. 
Det problem jag upplever med dessa stöd är att man går alltid efter regler och lagar, det går inte att 
forma stödåtgärder efter individens önskemål som det gick att göra på den tiden man gick skola. 

Skaffar jag god man skall denna person se till att min ekonomi mm sköts, detta skall ansökan om 
hos Domstol med hjälp av läkarutlåtande som en läkare skriver, men det är inte det jag behöver, 
jag behöver en mentor som stöttar mig och lär mig och ger mig förtroende till att bli självständig 
utan att det skall krävas utlåtanden mm. Ansöker jag om boendestöd så får jag hemtjänst p.g.a. att 
jag saknar psykisk diagnos och som egentligen inte får stötta i ekonomiska frågor, och som oftast 
bara koncentrerar sig på städning. 

Min nyblivna kontaktperson som hjälpt mig mycket har jag fått lite kritik för av kommunen ang 
att min kontaktperson ger mig kläder hon har liggandes, att hon hjälper mig med flytt och sådant, 
jag har jag fått forslag av handläggare att jag skall ha god man som ansöker om ekonomiskt stöd 
till inköp av mina kläder o.s.v. Men varför är det fel att min vän kontaktpersonen hjälper mig? 
Det ingår inte i uppdraget men här på landet ser vi mellan fingrarna 
och hjälper varann på ett annat sätt. 

I Sala Kommun verkar vi inte heller ha någon barn/vuxenhabilitering som brukar finnas med, 
dock har jag negativ erfarenhet av kuratorer mm som alltid ska skylla på sina regler, 
att dom inte får agera mentorer genom att stötta sina klienter, 
men en kurator skall väl stötta genom samtal och diskussion? 

Därför skulle jag vilja vara med och utveckla en ny stödform där jag som klient får träffa en 
handläggare eller motsvarande som fungerar lite som mentor fOr mig, en person som skall 
skapa sig en bild över mig och mitt liv genom samtal och som ska kunna gå in och stötta mig 
i t.ex. myndighetskontakter, hjälpa till med att få kontakt med det lokala förenings livet, 
att hjälpa till att få struktur på livet, ekonomi och för att få en god miljö att leva i. 

Stödet skall vara enkelt att få genom kontakt med kommunen, och att stödet ska anpassas 
efter individens önskemål och samtal skall vara stöttande. Att stödet skall kunna ge goda råd 
men skall också ge förtroende till mer självständighet, därför är personkemin väldigt viktig, 
"mentorer" som man kan kalla det bör i det minsta möjliga motarbeta mig som individ och istället 
stötta till att få gå sin egen valda väg i livet. En mentor som kan hjälpa mig till ett bättre liv helt 
enkelt. 

Forneby Möklinta 26 oktober 2013 

Per Tjärnström 
Åsvägen 48C 
733 75 Möklinta 
0738 46 44 28 
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§ 44 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTVRELSEN 

4 (26) 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

11 A :J l) L L\1 G 
NR 19 20 14 

Dnr 2014/14 

Översiktsplan för Sala kommun 

INLEDNING 
Presentation av arbetet med översiktsplan för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/54/1, skrivelse frän kommunstyrelsens förvaltning, planering och 
utveckling 
Bilaga KS 2014/54/2, aktualitetsredogörelse frän Länsstyrelsen 
Ledningsutskottets sammanträde 2014-03-04, §58 
Bilaga KS 2014/54/3, beslut om uppdrag 

Planarkitekt Sofia Elrud föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar, under förutsättning av kommun
fullmäktiges beslut om finansiering, 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för Sala kommun- uppstartsskede och del1 Vision och strategi, 
dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anvisa 430 tkr i tilläggsanslag 2014 för genomförandet av uppstartsskede och del 
l Vision och strategi. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del, under förutsättning av kommunfull
mäktiges beslut om finansiering, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbyggnadskontoret, enheten 
för planering och utveckling, att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för Sala kommun- uppstartsskede och del1 Vision och strategi, 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anvisa 430 tkr i tilläggsanslag 2014 för genomförandet av uppstartsskede och del 
1 Vision och strategi. 

Utdrag 

kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnads kontoret, enheten för planering och utveckling 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



~ S~l~ Bilaga KS 2014/54/1 ICiJ KOMMUN 

2014-02-17 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och utveckling Ink. 2014 -02- 2 4 

Dlarienr '?O) 

Opb: 

Ny översiktsplan för Sala kommun 

Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska visa riktningen framåt och behandla 
viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Olika frågor behandlas 
tillsammans för att skapa en bild av den framtida livsmiljö vi önskar. 

!länsstyrelsens uppdrag ligger att varje mandatperiod aktualitetspröva 
kommunernas översiktsplaner. 2006 prövades Plan för Sala Ekokommun och ansågs 

vara aktuelL Under 2013 prövades planen igen och bedömdes då vara inaktuell. Att 
Plan för Sala ekokommun nu anses inaktuell beror bland annat på att ny lagstiftning 
har tillkommit (bland annat nya Plan- och bygglagen) samt att många nya 
strategiska beslut har tillkommit både på nationell, regional och lokal nivå. 

Översiktsplanen sammanfattar frågor där den dagliga hanteringen ligger hos olika 

förvaltningar och myndigheter och ger en gemensam utgångspunkt för handlande. 
Planen är också ett samlat kunskaps- och beslutsunderlag vilket innebär att det är 

viktigt att den uppfattas som aktuell av alla dem som använder den men också av 
invånarna i Sala kommun. 

Utformningen av översiktsplanen är mycket fri och det är till stora delar upp till 

varje kommun att avgöra vilka frågor man vill fördjupa sig i. Traditionellt sett har 
översiktplaner ofta behandlat frågor kring planering och byggande tex; var nya 

bostäder kan byggas, var företagsetableringar kan ske, var nya vägar kan dras fram 
samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Det finns också möjlighet att 
ange strategier för hur kommunen ska se ut ur andra aspekter exempelvis inom 
näringslivsom rådet, hållbarhetsfrågor, turism, skola och omsorg etc. Länsstyrelsens 
aktualitetsprövning innehåller inte bara en bedömning om att Plan för Sala 
ekokommun inte är aktuell, den utgör också ett bra grundmaterial att bygga vidare 

på då den redogör för den aktuella situationen inom många olika områden. 

Det finns sedan tidigare ett uppdrag att enheten för planering och utveckling ska ta 
fram en ny översiktsplan. Och under hösten 2013 inleddes ett samarbete med 
Tengbom, som nu har tagit fram ett förslag till upplägg av arbetet. 
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Aktualitetsredogörelse av Översiktsplanen för Sala 
kommun 

Inledning 

Plan för Sala ekokommun är en kommunomfattande översiktsplan som har 
sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen antogs av kommunfullmäktige 
2002. Länsstyrelsen lämnade en aktualitetsredogörelse av Översiktsplan för Sala 
kommun 2006 på begäran av kommunen. Länsstyrelsen bedömde då att 
översiktsplanen fortfarande var aktuell. 

Enligt 3 kap 28 §Plan- och bygglagen ska Länsstyrelsen minst en gång under 
varje mandatperioden redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och 
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Sammanfattning 

Sedan Sala kommuns översiktsplan antogs har en ny plan och bygglag införts. 
Utöver ny lagstiftning har även en rad politiska mål och visioner medfört att nya 
kunskaps- och planeringsunderlag på både nationell, regional och lokalnivå tagits 
fram. Sådana underlag har påverkan på planens användning och aktualitet. 

Länsstyrelsen anser därmed att den nu gällande översiktsplanen inte är aktuell. 

Rum katalogen och Boverkets sammanställning 

De allmänna intressena och planeringsunderlagen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken 
(MB) finns redovisade i det regionala planeringsunderlag, RUM, som 
länsstyrelsen har att tillhandahålla enligt 6 kap 20 § MB. Materialet finns 
tillgängligt på Länsstyrelsens webbplats 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/samhallsplanering-och
kulturmiljo/planfragor/regionalt-underlagsmateriallrum
katalogen/Pages/index.aspx 
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I RUM-katalogen ajourhålls statliga anspråk, planeringsunderlag samt fakta 
underlag. Där återfinns även länsstyrelsens ställningstagandeangående 
riksintressen enligt 3 och 4 kap MB och centrala förvaltningsmyndighetens 
anspråk på riksintressen enligt förordningen om hushållning med mark - och 
vattenområden m.m. (1988:896). 

På boverkets webbplats går att ladda ner Boverkets rapport "Sammanställning av 
nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering" 
vilken kan utgöra ett stöd för kommunen inför arbetet med en ny översiktsplan. 
http://www.boverket.se/Om-
Boverket/W e b bokhandel/Publikationer/20 11/Sammanstallning -av-nationella-mal
planer-och-program-av-brtydelse-for-f\rsisk-samhallsplanering/ 

Förändrad lagstiftning 

Ny plan och bygglag 2011 

En ny plan och bygglag trädde i kraft den 2 maj 2011. I den stärks 
översiktsplanens strategiska funktion. Olika kommunala planeringsunderlag bör få 
ökat genomslag i översiktsplanen, till exempel grönstrukturplaner, energiplaner 
och avfallsplaner. 

Strandskydd 

Förändringar i strandskyddslagstiftningen infördes 2009. Utgångpunkten var ett 
fortsatt generellt strandskydd i hela landet. Förändringarna i lagstiftningen syftar 
till att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Dels ska 
kommunen i översiktsplanen ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen, LIS, dels kan kommunen själva upphäva strandskyddet i detaljplan. 
Kommunerna har även huvudansvaret för att pröva och ge dispens från 
strandskyddet. 

Kommunerna kan i översiktsplanen redovisa lämpliga områden där det f'ar beaktas 
som ett särskilt skäl om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar 
till utvecklingen av landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara 
vägledande när man prövar dispenser från och upphävanden av strandskyddet. 

Kulturminneslagen 

Den l januari 2014 ersätts lag (1988:950) om kulturminnen av kulturmiljölagen. 
Förändringarna innebära bland annat att alla lämningar äldre än 1850 kommer att 
skyddas så som fasta fornlämningar skyddas idag. 
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Bostadsförsörjningslagen 

Den l januari kommer det förändringar i bostadsförsörjningslagen, lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvaL Den innebär bland 
annat en tydligare koppling mellankommunernas bostadsförsörjningsansvar och 
den fysiska planeringen. 

Risk och sårbarhet 

Kommunens risk- och sårbarhetsarbete regleras enligt två lagar: "Lag (2006:544) 
om kommuners och Landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap" (LEH) som trädde i kraft 30 juni 2006 samt "Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor" (LSO) som trädde i kraft l januari 2004. 
Dessa lagar, med tillhörande förordningar, som beskriver det arbete som ska 
göras för att minska riskerna och sårbarheten samt ökar robustheten, ska beaktas i 
en revidering/ aktualisering av översiktsplanen. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Regeringen utfärdade år 1998 en förordning om miljökvalitetsnormer. 
Förordningen har sedan dess reviderats ett antal gånger och kompletterats med 
ytterligare normer, för partiklar (PM l O och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, 
arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Förordningen heter idag 
Luftkvalitetsförordning (20 l O: 4 77). 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Vattendirektivet är införlivat i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen 
(SFS 2004:660). Enligt direktivet ska miljömål ställas upp för att uppnå en god 
vattenstatus för yt- och grundvatten, dessutom ska en försämring av statusen 
förhindras. I Sverige har direktivets miljömål genomförts i lagstiftningen som 
miljökvalitetsnormer (MKN) och i december 2009 tog vattenmyndigheterna det 
första beslutet om MKN i form av kvalitetskrav för yt- och 
grundvattenförekomster. 

Det ska framgå i översiktsplanen hur kommunen avser att följa gällande MKN. 

Nya mål och underlag 

Miljömålen 

Riksdagen tog den 22 juni 20 l O ett beslut om ny målstruktur för miljöarbetet, ny 
organisation och nya bedömningsgrunder för de nationella miljömålen. Mer 
information om miljömålen finns på Miljövårdsportalen http://www.miljomal.se/. 
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Transportpolitiska mål 

Riksdagen reviderade 2009 det transportpolitiska målet. Det nya transportpolitiska 
målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportfårsärjning för medborgare och näringsliv i landet. Under det 
övergripande målet finns uppsatt ett funktionsmål och ett hänsynsmåL 
Funktonsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter. 
Hänsynsmålet handlar om att säkerhet, miljö och hälsa. 

Den europeiska landskapskonventionen 

Den europeiska landskapskonventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning 
och planering av europeiska landskap. Den svenska ratificeringen av 
landskapskonventionen trädde i kraft den l maj 2011. När större förändringar av 
landskap, både inom staden, landsbygden, industrin m.fl., planeras 
rekommenderar Länsstyrelsen att kommunen för en utökad dialog med 
medborgarna. 

Landskapskaraktärsanalys för Västmanland 

Länsstyrelsen tagit fram en landskapskaraktärsanalys. Syftet med den är att 
konkretisera tanken om hållbar utveckling genom att identifiera känsligheten och 
potentialen i olika typer av landskap. Materialet är tvärsektoriellt och det 
behandlar landskapets värden utifrån flera olika perspektiv. Analysen finns i 
RUM-katalogen på länsstyrelsens webbplats. 

Regional Utvecklingsplan 

Sedan den regionala utvecklingsplanen (RUP) fastställdes 2008 har ett antal 
insatser gjorts för att säkra och öka samstämmigheten i tillväxtarbetet mellan 
regional och lokal nivå inom olika samhällssektorer. I nära samverkan mellan 
olika parter har gemensamma mål dokument, strategier utarbetats. 

Det saknas en övergripande och sammanfattande målbild och inriktning som är 
tillräckligt aktuell. RUP är i sin grundstruktur fortfarande giltig men har i vissa 
delar blivit inaktuell och ersatts av lokalt satta mål för befolkningsutveckling, 
handel mm. Vidare har behovet av att komplettera RUP med en rumslig 
dimension blivit alltmer påtagligt. Dessa frågor kommer att tas med i den 
aktualisering av gällande RUP som nyligen har påbörjats. 

Naturvård 

För ett flertal av riksintresseområden i kommun har avgränsningenjusterats sedan 
översiktsplanen upprättades. 

Regeringen har pekat ut särskilda skyddsområden och särskilda 
bevarandeområden enligt fågeldirektivet (79/409/EEG) och habitatdirektivet 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

AKTIALITETSREDOGÖRELSE 

Datum Diarienummer 

5 (11) 

2013-12-16 401-2907-13 

(92/43/EEG). Områdena omnämns allmänt "Natura 2000-områden" och omfattas 
av särskild skyddslagstiftning, se 7 kap miljöbalken. Områdena är av riksintresse. 

Ett stort antal värdefulla naturområden som är av stor vikt för uppfyllandet och 
genomförandet av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen återfinns i Sala 
kommun. Huvuddelen av dessa redovisas inte i översiktsplanen idag. De 
naturvårdsrelaterade miljömålen som avses här är främst Levande skogar, 
Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och 
Levande sjöar och vattendrag. Information om vilka områden som anses vara av 
stor betydelse för miljökvalitetsmålen tillhandahålls av bl.a. Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen. Bl.a. finns information om värdefulla ängs- och betesmarker, 
värdefulla skogsmiljöer och värdefulla våtmarker. 

Översiktsplanen behöver även uppdateras med nybildade och reviderade 
naturreservat. 

Ett flertal naturvårdsavtal har tecknats i kommunen. Naturvårdsavtalen syftar till 
att skydda värdefulla skogsområden. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas mellan markägare och staten genom skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 

Strandskydd 

Länsstyrelsen arbetar för närvarande med en revidering av det utvidgade 
strandskyddet i Västmanland. För Sala föreslås bland annat ett utvidgat 
strandskydd för delar av Fläcksjön, där det tidigare inte funnits ett utvidgat 
strandskydd. 

Malm och mineral 

Sala kommun ligger i Bergslagen som har en lång tradition av bergsbruk och 
gruvdrift. Detta innebär både möjligheter och risker som kommunen bör beakta i 
sin översiktsplanering. Äldre gruvområden ger tillsammans med kulturmiljön 
möjlighet att utveckla intressanta besöksmåL Äldre gruvområden kan även 
innebära förekomst av förorenad mark och rasrisk De mineraliseringar som finns 
i Sala kommun kan även vara av intresse för etablering av nya gruvor vilket kan 
få stor påverkan på mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

Tistbrottet är ett riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 3 kap. 7 § 
andra stycket miljöbalken. Det är dock ännu inte detaljavgränsat 

Kulturmiljö 

Miljöer som är skyddade enlig lagen (1989:950) om kulturminnen m.m. bör 
beaktas av den fysiska planeringen. Detta omfattar bland annat fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 
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Sedan 2008 finns det digitala registret över fasta fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar tillgängligt både för yrkesverksamma och för 
allmänheten. Databasen heter Fornsök och hittas på Riksantikvarieämbetets 
hemsida www.raa.se. Speciellt viktiga platser och fornlämningar i Salas historia 
är Sala silvergruva, Sala gruvby (Sala stad 15: l) där bebyggelsen låg innan den 
flyttades, samt den nuvarande platsen för Sala stad (Sala stad 62: l). 

I Sala kommun finns det idag fem byggnadsminnen; Sala, fd badhus, Fläckeho 
Norrmanska gården, Fläckeho f d komministergård, Videbo f d prästboställe och 
Sala silvergruva. Fråga har även väckts om byggnadsminnesförklaring av Sala bly 
och Sätra brunn. 

Sala kommuns kulturmiljövårdsprogram är från 1985. Materialet är fortfarande 
ett viktigt kunskapsunderlag, men det finns behov att uppdatera det då både Sala 
kommuns bebyggelse och synen på kulturmiljövård har hunnit förändras mycket 
sedan 1985. Länsstyrelsen har tillsammans med Västmanlands läns museum tagit 
initiativ till ett projekt över flera år som ska uppmuntra kommunerna att ta fram 
nya kommunala kulturmiljövårdpro gram. Arbetet samfinansieras av 
Länsstyrelsen, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Länsstyrelsen 
ser gärna ett samarbeta med Sala för att på sikt uppdatera kommunens 
kulturmiljöprogram. 

Kunskapen om länets moderna historia, kulturarv och bebyggelsemiljöer är 
bristfällig. Modernismen i Västmanland är ett flerårigt projekt med fokus på 
modernismens bebyggelse, historia och kulturarv. Projektet drivs av Länsstyrelsen 
i Västmanlands län och Västmanlands läns museum. Projektets huvudsakliga 
målsättning är att öka kunskapen om och förståelsen för modemismens 
bebyggelse. Projektet Modemismen i Västmanland omfattar kulturmiljöer från 
1930 fram till och med 1970-talet, en tidsperiod som varit av stor vikt för länets 
framväxt. Som en del i projektet har en kommunberättelse om Sala tagits fram. 
Den finns tillgänglig på webbplatsen .www.modemismen.se 

Gruvhantering, skogindustri och tegeltillverkning har satt en tydlig prägel på 
Västmanland. Industrin har präglat landskapet och dess bebyggelse för både 
arbetsplatser och bostäder. I inventeringen Avtryck av den industriella 
utvecklingen En inventering 1998-1999 redogörs för Västmanlands 
industrihistoriska kulturarv. Den är till stora delar fortfarande aktuell och utgör ett 
viktigt kunskapsunderlag för arbetet med för det fortsatta arbetet med kommunens 
industrihistoriska kulturarv. 

Vägar och järnvägar 

Vägarna 56, 70 och 72 är av riksintresse. Ävenjärnvägen är av riksintresse. 
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Beslut om utökat byggnadsförbud längs allmänna vägar har reviderats. Ett nytt 
beslut togs 2008-04-30. I Sala kommun berörs väg 56, 70, 72 och 256 med utökat 
byggnadsförbud 30 meter. 

Trafikverket anser att ett område om 30 meter från järnvägen bör vara 
bebyggelsefritt. När det gäller bostadsbebyggelse rekommenderas ett större 
avstånd. Inom 50 meter från järnväg är det svårt att åstadkomma en god 
bebyggelsemiljö trots att bullerdämpande lösningar vidtas. 

Primära transportvägar för farligt gods är väg 56 (56/70, 56/72)och 70. Sekundära 
transportvägar för farligt gods är väg 726, 771, 256, 833, 835 och 800. Även på 
järnvägen transporteras farligt gods. 

Flygplats 

stockholmNästerås flygplats är av riksintresse. Vid flygplatser finns olika 
skyddsområden för att flygverksamheten ska fungera säkert. En radie 55 km runt 
flygplatsen påverkas av detta. 

I samband med planering av byggnader eller föremål högre än 20 meter ska 
Luftfartsverket (LFV) göra en lokaliseringsbedömning. 

Höga objekt 

Hela landet utgör samrådsområde för höga objekt. Om en detaljplan medger 
exploatering högre än 20meter utanför, eller 45 meter inom sammanhållen 
bebyggelse, behöver planförslaget remitteras till Försvarsmakten. Remissen ska 
ställas till högkvarteret. 

Cykelstrategi 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en regional cykelstrategi for länet. Syftet 
är att ta fram ett planeringsunderlag med en gemensam syn på prioriteringar, för 
såväl befintliga åtgärder som framtida investeringar för cykelinfrastruktur. Arbetet 
sker i sammarbete med Trafikverket, kollektivtrafikmyndigheten och 
kommunerna. Arbetet planeras vara klart under 2014. 

Digitala kommunikationer/bredband 

Sedan oktober 2011 finns det nya mål för landets !T-infrastruktur genom Sveriges 
digitala agenda. Målet innebär att senast 2020 ska 90 % av landets invånare och 
företag ha tillgång till l OOMbit/s. Bakgrunden till denna målbeskrivning är bland 
annat behovet av att kunna ordna samhällsnyttiga tjänster och företags- och 
handelsutveckling via en effektiv elektronisk infrastruktur. En förutsättning för att 
målbilden ska kunna uppnås är att IT -infrastrukturen byggs ut med fibernät 
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Länsstyrelsen vill rekommendera kommunen att i ett kommande arbete med ny 
kommuntäckande översiktsplan tar ställning till förutsättningarna för att målet ska 
kunna uppnås. 

I arbetet med ny kommuntäckande översiktsplan vill Länsstyrelsen rekommendera 
Boverkets skrift Elektroniska kommunikationer i planeringen 

Länsstyrelsen publicerade i maj 2013 Bredbandsstrategi för Västmanland län. 
Bredbandsstrategin är tänkt att ge stöd, vägledning och inspiration tilllänets 
kommuner. Information om bredbandsstrategin finns att tillgå på Länsstyrelsens 
we b bp lats; www .lansstyrelsen. se/vastmanland 

stamnät 

Svenska Kraftnät har planer på att bygga en ny 400 k V -luftledning mellan 
planerade 400 kV stationerna Grönviken ( Ockelbo) och Himmeta (Köping). 
Planeringen är att ledningen genom Sala kommun kommer att byggas parallellt 
med befintliga 220 k V -ledningar mellan Horndal och Finnslätten. Den 
tillkommande ledningen kan även innebära andra förändringar av stamnätet inom 
kommunen. 

Enligt Svenska kraftnäts policy för magnetfålts ska ny bebyggelse där människor 
stadigvarande vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 k V -ledning 
respektive 130meter från en 400 kV-ledning. 

Ras och skred 

Geotekniska förhållanden och förutsättningar bör redovisas översiktligt med 
avseende på geotekniska riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion 
och översvämning). Det framgår av den nu gällande översiktsplanen att det finns 
ras- och skredrisker vid gruvan och dess vattensystem, dessa beskrivs också i FÖP 
för Sala stad. 

Vid prövning av markens lämplighet anser Länsstyrelsen att livslängden hos 
bebyggelse och anläggningar bör vara utgångspunkt. Klimatförändringen 
indikerar att ökad nederbörd förväntas leda till mer extrema nederbördsperioder 
som kan leda till ökade flöden i vattendrag och förhöjda nivåer i hav och sjöar. 
Hänsyn till effekter av framtida klimatförändringar bör därför vägas in redan vid 
översiktsplanering. 

Länsstyrelsen rekommenderar generellt att man i översiktsplaner tydligt redovisar 
eventuella riskområden, förslagsvis på kartor. Dessutom bör en strategi redovisas 
över hur dessa områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller 
bygglov. 

Det bör framgå av översiktsplanen att kommunen ska ha beredskap för att klara 
extraordinära händelser, samt hur den fysiska planeringen kan bidra till att viktiga 
funktioner som energi- och vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning och 
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transporter kan klaras i sådana situationer. Relevanta avsnitt av kommunens risk 
och sårbarhetsanalys bör arbetas in i översiktsplanen. De mål som kommunen 
angivit i sitt handlingsprogram enligt "Lagen om skydd och olyckor" bör utgöra 
ett underlag i planeringsprocesser och arbetas in vid omarbetning av 
översiktsplanen. 

Användbart material om skred, ras och översvämningsrisker finns på MSBs 
hemsida: www.msb.se. Dessutom är rapporten "Översvämningsrisker i fysisk 
planering - Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse" (utgiven i 
augusti 2006). 

Idag lider många människor av allergier. Länsstyrelsen anser därför att i 
översiktsplanen bör behandla socialstyrelsens rekommendation på ett 
skyddsavstånd mellan hästverksamhet och bebyggelse. Rekommendationen är 200 
meter. 

F ö rorenade områden 
Det är av vikt att kommunen beaktar föroreningsproblematiken i planarbetet Hela 
Sala tätort är påverkad av den tidigare gruvverksamheten, bl.a. genom att 
restprodukter spritts i tätorten. Det finns även föroreningar som uppkommit 
genom andra verksamheter. Uppgifter återfinns i Länsstyrelsens databas över 
förorenade områden, det s.k. EBH-stödet. Det kan även finnas områden som är 
förorenade, men som inte återfinns i EBH-stödet. 

Radon 

Radon utgör en olägenhet för människors hälsa och det finns alltid tillräckligt med 
radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för radon ska kunna 
överskridas i en byggnad, om konstruktionen är otät. Detta gäller även i så kallade 
lågriskområden. I områden med förhöjdstrålning från berggrunden kan också 
finnas risk för förhöjda halter av radon och uran i dricksvattnet från enskilda 
brunnar. Boverket har uppdaterat sina rekommendationer vad gäller byggnadssätt 
med avseende på radon (Åtgärder mot radon i bostäder, Upplaga 3, Utgivningsår: 
2013, ISBN-nummer: 978-91-7563-005-2), huvudrekommendationen är att alltid 
bygga tätt mot marken. 

Vatten 

Översiktsplanen bör innehålla ett avsnitt om nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjning. 
För att hänsyn ska kunna tas till vattenskyddsområden och viktiga 
grundvattenresurser vid planeringen anser länsstyrelsen att översiktsplanen bör 
innehålla en beskrivning av kommunens grundvattensresurser och 
vattenskyddsområden. 
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Sedan den nuvarande översiktsplanens tillblivelse har Vattenmyndigheterna pekat 
ut vattenförekomster som ska ingå i vattenförvaltningsarbetet samt statusklassat 
dessa. Länsstyrelsen anser att de grundvattenförekomster, som pekats ut av 
Vattenmyndigheten, bör redovisas i översiktsplanen. V artenmyndigheten har 
bedömt att alla kommunens grundvattenförekomster har god kemisk och 
kvantitativ status. 

Miljökvalitetsnormer och aktuella bedömningar av ekologisk och kemisk status 
för yt- och grundvattenförekomster finns tillgängliga i databasen VISS 
http://www.viss.lst.se/ 

Länsstyrelsen Dalarna koordinerar vattenförvaltningsarbetet för hela Dalälvens 
avrinningsområde, som sträcker sig in i Sala kommun. Hur kommunen avser att 
arbeta med grundvatten, sjöar och vattendrag inom vattenförvaltningsarbetet 
behöver utvecklas. Kommunen bör beskriva hur de arbetar per vattensystem, och 
vilka eventuella samarbeten de har med andra kommuner och län där påverkade 
vatten rinner över administrativa gränser. 

Klimatanpassning 

Alla kommuner behöver förbereda sig inför kommande klimat förändringar. 
Boverket har gett ut en skrift "Bygg klimatsäkert" 
http :/ /www. bo verket. se/G lo bal/W e b bokhandel/Dokument/2009/Bygg_ klimatsake 
rt.pdf som kan vara en vägledning i vad som ska finnas med i en översiktsplan. 

Flera av de frågor som ska behandlas i översiktsplanen kan med fördel redovisas 
eller illustreras med hjälp av kartor. 
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVELSE INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

Enligt Plan- och bygglagen, PBL, ska varje kommun ha en aktuell och 
kommuntäckande översiktsplan. Sala kommuns översiktsplan, Plan 
för Sala ekokommun, antogs 2002 och är enligt länsstyrelsens 
aktualitetsbedömning inte längre aktuell. 

Enligt Plan- och bygglagen ska av översiktsplanen framgå: 

l. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark
och vattenområden 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen 

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljö balken. (LIS) 

Översiktsplanen är ett viktigt dokument inom den fysiska 
planeringen. Den utgör beslutsunderlag såväl i detaljplaneärenden, 
bygglov och andra tillståndsprövningar som för andra myndigheters 
hantering av liknande ärenden. För att vara användbar för många 
bör översiktsplanen; 

uttrycka den kommunala viljan i visioner och mål 

bygga på kunskap och aktuella planeringsunderlag 

vara enkel och tydlig 

vara användbar över tid- översiktsplanearbetet ska inte 
bara mynna ut i en produkt utan också en process som kan 
fortgå och upprepas för att hålla översiktsplanen aktuell. 

För att uppnå detta föreslås en metod för framtagandet av en ny 
översiktsplan i tre steg, där den första och inledande delen handlar 
om att samlas kring en gemensam vision och strategi för Sala och 
den fortsatta planprocessen. 
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Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska 
visa riktningen framåt och behandla viktiga frågor för kommunen 
och kommunens utveckling. Olika frågor behandlas tillsammans för 
att skapa en bild av den framtida livsmiljö vi önskar. 

Planen är också ett samlat kunskaps- och beslutsunderlag vilket 
innebär att det är viktigt att den uppfattas som aktuell av alla dem 
som använder den men också av invånarna i Sala kommun. 

PLAN FÖR SALA EKOKOMMUN 

Plan för Sala ekokommun (PFSE) är en kommunomfattande 
översiktsplan som har sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen 
antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2002. 

Planen grundar sig på ett omfattande planeringsunderlag som togs 
fram genom projektet "Vår bit av Jorden" under slutet av 90-talet. 
Projektet gav möjligheter för 
dialog och utbyte av kunskaper, 
ideer och erfarenheter och 
skapade en plattform för 
deltagarna att ta sin del av det 
gemensamma ansvaret för en 
bättre miljö i Sala kommun. 

Planen är framtagen i en tid då 
byggtrycket inte var särskilt stort 
den är därför förvaltande till sin 
karaktär. Stor plats har givits till 
mjukare frågor med fokus på miljö 
och Agenda 21. Konceptet rönte 
stor uppmärksamhet och 
kommunen fick mycket fin kritik 
för sin ÖP. I dagsläget är dock 

Projektet Vår bit av Jonten 

Plan för Sala ekokommun 
Sammanfattning av planeringsunderlag 

Lokal Agenda 21/ 
Översiktsplan 2000 

dokumentet föråldrat och används inte i så stor utsträckning som 
det skulle kunna göras. Andra frågor, som inte finns med i planen, 
har blivit viktiga. 

FÖRDJUPNINGAR OCH ORTSANALYSER 

Arbetet med att ta fram underlag till en ny översiktsplan för hela 
Sala kommun inleddes 2010 med ortsanalyser för sju av 
kommunens mindre orter (Broddbo, Kurnia kyrkby, Möklinta, 
Ransta, Saladamm, Sätra brunn och Västerfärnebo ). Det 
inventeringsarbete och den beskrivning av orterna som 
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sammanställdes syftade till att fungera som kunskapsunderlag och 
visa på de viktigaste utvecklingsfrågorna i respektive bygd. 

På samma sätt utgör de fördjupningar av översiktplanen som tagits 
fram, Planför Sala stad -fördjupning av översiktsplanenför Sala stad 
och Översiktsplan för Sahlberget -fördjupad översiktsplan för 
gruvområdet i Sala med omgivningar, underlag inför det kommande 
översiktsplanearbetet 

Kartan på första sidan visar de orter där fördjupningar och 
ortsanalyser har gjorts. 

VARFÖR ÖVERSIKTSPLAN? 

En översiktsplan (ÖP) är ett kommunalt dokument som beskriver 
och reglerar bebyggelsen och mark- och vattenanvändningen. Enligt 
lagstiftningen (kapitel 3 i Plan- och bygglagen) är varje kommun 
skyldig att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. 

Översiktsplanen är ett viktigt dokument inom den fysiska 
planeringen. Den utgör beslutsunderlag såväl i detaljplaneärenden, 
bygglov och andra tillståndsprövningar som för andra myndigheters 
hantering av liknande ärenden. 

ÖP:n utgör också ett viktigt fundament i utvecklingsfrågor. Genom 
att lägga upp en långsiktig strategi för utvecklingen av den fysiska 
miljön kan denna också kommuniceras mot andra aktörer. 

I december 2013 inkom Länsstyrelsen med en aktualitets
redogörelse över Plan för Sala ekokommun, där de konstaterar att 
översiktsplanen inte är aktuell och inte längre uppfyller kraven i 
plan- och bygglagen. Dess inaktualitet beror bland annat på ny 
lagstiftning samt att många nya strategiska beslut har tillkommit på 
såväl nationell, regional som lokal nivå. Enligt Plan- och bygglagen 
ska av översiktsplanen framgå: 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark
och vattenområden 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen 

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
som avses i 7 kap. 18 e§ första stycket miljö balken. 
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Utformningen av översiktsplanen är mycket fri och det är till stora 
delar upp till varje kommun att avgöra vilka frågor man vill fördjupa 
sig i. Traditionellt sett har översiktplaner ofta behandlat frågor kring 
planering och byggande t ex; var nya bostäder kan byggas, var 
företagsetableringar kan ske, var nya vägar kan dras fram samt hur 
kommunen avser att tillgodose riksintressen. Det finns också 
möjlighet att ange strategier för hur kommunen ska se ut ur andra 
aspekter exempelvis inom näringslivsområdet, hållbarhetsfrågor, 
turism, skola och omsorg etc. 

Översiktsplanen är ett instrument för att kartlägga möjligheten för 
bland annat strandnära boende eller s.k. LIS-områden, där kvaliteten 
strandnära kan bidra till en utveckling av landsbygden. LIS-områden 
handlar inte bara om boende, utan om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Det kan alltså även handla om verksamheter eller 
rekreation/turism. Det viktiga är att det på något sätt bidrar till 
utveckling i landsbygden. Upphävandet av strandskyddet ska 
långsiktigt gagna en positiv sysselsättningseffekt och bidra till att 
upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, samtidigt som 
tillgången till strandområden tillgodoses långsiktigt. 

SALA ÖVERSIKTSPLAN - PRODUKT OCH PROCESS 

För att vara användbar för många bör översiktsplanen; 

tydligt uttrycka den kommunala viljan i visioner och mål 

bygga på kunskap och aktuella planeringsunderlag 

vara enkel och tydlig 

vara användbar över tid - översiktsplanearbetet ska inte 
bara mynna ut i en produkt utan också en process som kan 
fortgå och upprepas för att hålla översiktsplanen aktuell. 

Enheten för Planering och utveckling har de senaste åren jobbat med 
att få till ett kontinuerligt arbete med översiktlig planering. För att 
översiktsplanen ska vara aktuell över tid så är det viktigt att få till en 
kontinuitet och en löpande process. Enligt lag ska ÖP 
aktualitetsprövas av kommunfullmäktige minst en gång varje 
mandatperiod, en prövning som bör följas av att de delar som är på 
väg att bli inaktuella uppdateras. På så sätt hålls både dokumentet 
och diskussionen om kommunens utveckling levande. 

För att uppnå ovan beskrivna önskemål föreslår våra konsulter på 
Plan, Tengbom, en metod för framtagandet av den nya 
översiktsplanen som tar tag i, utgår ifrån och vidareutvecklar det 
omfattande arbete som redan har gjorts inom ramen för den 
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fördjupade översiktsplanen "Plan för Sala stad" och ortsanalyserna 
runt om i kommunen. 

Arbetssättet kan delas in i tre tydligt avgränsade delar där fokus i 
den första delen handlar om att knyta an till tidigare arbeten för att 
identifiera strategier och utmaningar som ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. 

För att optimera ett tidseffektivt framtagande av översiktsplanen 
läggs en tyngdpunkt i processen på öppenhet och dialog för att 
koppla detta arbete till tidigare genomförda medborgardialoger. 

Del 1 - vision och strategi 

DEL1 
VISION OCH 
STRATEGI 

sala 

DEL2 
ANALYS OCH 

KONCEPT 

(SAMRÅD) 

DEL3 
FÖRSLAG 

(UTSTÄLLNING) 

FORMELL HANTERING ENLIGT PBL 

Dialogen med Salaborna, Salas näringsliv samt förvaltningar, 
verksamheter och myndigheter om översiktsplanens funktion och 
relation till tidigare utfört arbete ska borga för en effektiv och smidig 
process och bygga trovärdighet för översiktsplanen och dess 
aktualitet över tid. Därför ska första delen identifiera, avgränsa och 
förankra de strategier som finns framtagna i "Plan för Sala stad" med 
framtidsbild 2024 och anpassa dem till hela kommunen. Den första 
delen i processen ska också definiera produkten/processen -
översiktsplanen - hur ska den se ut, hur ska den användas och hur 
kan den hållas aktuell över tid? 

Den första delen är en förutsättning för att det formella förfarandet, 
med samråd, utställning och antagande, ska kunna genomföras på 
ett smidigt och effektivt sätt. 

Del l innehåller i sig flera olika steg och moment som beskrivs 
nedan; 

1.1 Uppstart-arbetet med att ta fram Salas nya översiktsplan 
är i gång! 

Arbetet inleds officiellt med ett eller flera even t. Detta för att 
informera om att översiktsplanearbetet har påbörjats och för att 
tydligt redovisa planens syfte men också för att väcka engagemang 
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bland såväl allmänhet som politiker och tjänstemän. 

1.2 Sammanställa befintligt underlag och identifiera strategier 
och mål för hela kommunen 

1.3 Avstämning dialogarbete och ortsanalyser 

Som en del i tidigare genomfört dialogarbete kan en tydlig 
återkoppling till vissa intressegrupper som har engagerat sig vara 
nödvändigt. Redan utfört arbete stäms av och kompletteras med nya 
delar genom t.ex. kompletterande dialog- och infomöten och 
tematiska fördjupningar samt eventuellt ortsanalyser i orter där 
dessa inte har gjorts men bedöms som viktiga. 

1.4 Definiera den produkt och process översiktsplanen ska vara 
Hur ska ÖP se ut, hur ska den användas och hur kan den hållas 
aktuell över tid? 

Deltagare: 

• Förvaltningschefer 

• Tjänstemän 

1.5 Återkoppling till politiken 

Del l avslutas med att Tengbom sammanfattar och analyserar hittills 
genomfört arbete. Utifrän analysen tas strategier för den fortsatta 
processen fram, vilka ska återkopplas till politiken inför fortsatt 
uppdrag. 
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Del 2 och 3- analys, koncept och förslag 

Framtagande av 
samrådsförslag 

SAMRÅD 

Samrådsredogörelse 

UTSTÄLLNING 

Utlåtande 

slutjustering (vid 
väsentlig ändring; ny 

utställning) 

Antagande 

Den andra delen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Sala kommun utgörs av den faktiska planprocessen, enligt PBL. En 
stor del av arbetsinsatsen och tidsåtgången ligger i att ta fram ett 
planförslag för samråd. Framtagandet i sig kan delas in i olika 
skeden och består bland annat i kunskapsinhämtning i form av 
inventeringar, utredningar, analyser, framställning av olika material 
som kartor, illustrationer och texter. Inventering och framtagandet 
av LIS-områden, (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) görs i 
detta skede. Skedet ska också innehålla en fortsatt dialog med 
medborgarna utifrån olika teman. 

Det färdiga planförslaget ska samrådas med länsstyrelsen, 
regionplaneorgan och berörda kommuner samt berörda 
myndigheter och enskilda medborgare. Samråd kan ske på en rad 
olika sätt. 

Synpunkter på förslaget sammanställs i en samrådsredogörelse. 

Förslaget bearbetas och revideras utifrån de synpunkter som 
inkommit under samrådet och ställs sedan ut i minst 2 månader. 

Synpunkter på det utställda planförslaget sammanställs i ett 
utlåtande. 

Förslaget justeras för att sedan gå vidare mot ett antagande. 

Översiktsplanen antas politiskt och blir vägledande för fortsatta 
beslut. 
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Del1, som det här beslutet delvis avser, avses genomföras under 2:a 
och 3:e kvartalet 2014. Därefter fattas beslut för uppstart av fortsatt 
process. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande 
och kräver en bred arbetsinsats, med många inblandade. Nedan följer 
en grov och preliminär tidplan; 

2:a och 3:e 
kvartalet 2014 

4:e kvartalet 2014 

2:a kvartalet 2015 

3:e kvartalet 2015 

4:e kvartalet 2015 

Del 1 - vision och strategi - arbetet med att 
förankra processen och definiera den produkt 
processen ska utmynna i. 

Del 2 -Återkoppling till politiken och uppstart 
av formell planprocess 

Del 2 - Samråd 

Del 3 - Utställning 

Del 3 -Antagande 

Arbetet påbörjas med uppstartskede och del l. Vision och strategi. En 
detaljerad budget för del 2 och 3 är beroende av slutsatser och 
resultat från del1 och kommer att kunna tas fram inför beslut om 
fortsatt arbete hösten 2014. Uppskattade kostnader nedan omfattar 
endast externa konsulttjänster. Dessa ryms inte inom befintlig 
budget, varken del1 eller 2 och 3. I strategisk plan 2015-2017 har 
Planering och utveckling gjort en grov uppskattning och äskat 1 + 1 
miljoner kronor 2015 resp 2016 för del2 och 3. Men redan 2014 bör 
medel anvisas för att genomföra uppstartsskede och del l. 

Inläsning och genomgång av aktuella planeringsunderlag 
Identifiering och uppstart av organisation och arbetssätt april 2014 

Uppskattad kostnad 85 000 kronor 

Del 1. Vision och strategi 

1.1 Uppstart-arbetet med att ta fram Salas nya översiktsplan är i gång 

1.2 Sammanställa befintligt underlag och identifiera strategier och mål april -oktober 2014 

1.3 Definiera den produkt översiktsplanen ska vara 
1.4 Avstämning dialogarbete och ortsanalyser 

1.5 Återkoppling till politiken, beslut om den fortsatta processen 

Uppskattad kostnad 345 000 kronor 

Uppskattad totalkostnad del1 430 000 kronor 

Del 2 och 3 - analys, koncept och förslag 

För del 2 och 3 bedöms den externa kostnaden vara mellan 1,8 och 2,3 miljoner kr. nov 2014- dec 2015 

Kostnaden beror på inriktning och omfattning som beslutas under del1. 1800 000-
2 300 000 kronor 



slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

10 (lO) 
ÖVERSJKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 

TJÄNSTESKRIVE L5E INFÖR BESLUT OM UPPDRAG 

Att påbörja arbetet med en ny översiktsplan är angeläget, gällande 
plan, Plan för Sala ekokommun, är inte längre aktuell. 
Översiktsplanen är ett centralt och viktigt dokument som tar ett 
helhetsgrepp i frågor som berör hela kommunen. Därför är det också 
ett omfattande arbetet att ta fram en ny plan, inte minst eftersom det 
finns många berörda intressenter. 

Del l syftar till att sammanfatta och komplettera redan gjort arbete 
(Plan för Sala stad, ortsanalyser), definiera produkten, dvs den nya 
översiktsplanen och komma överens om en gemensam strategi för 
den efterföljande planprocessen. 

• Att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
Sala kommun 

• Att påbörja del 1 -vision och strategi 

• Att anvisa extra anslag om 430 000 kr till genomförande av 
Del l, med Uppstartsskede samt Vision och strategi. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Magnus Holmberg Muhr 
Samhällsbyggnadschef 
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Dnr 2014/264 

Reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB 

INLEDNING 
Verksamheter i bolag som är kopplade till SHE-koncernen har förändrats med åren 
och därför har bolagsordningen setts över. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/41/1, skrivelse från Sala-Heby Energi AB 
Bilaga KS 2014/41/2, bolagsordning 
Ledningsutskottets beslut 2014-02-18, § 37 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, bilaga KS 2014/41/2. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderad bolagsordning för Sala-Heby Energi AB, bilaga KS 2014/41/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



- SALA KOMMUN 
MS 2014/41/~013-09-27 

Kommunstyretsens förvaltning 

DEN LOKALA KRAFTEN 

Ink, 2013 -10- O 1 

Till kommunfullmäktige 
Sala kommun 

Ny ändring- Förtydligande av bolagsordning 

I brev daterat 2013-09-06 gav bolaget bakgrunden till att en förändring av bolagsordningen är 
nödvändig, detta avsåg föremålsparagrafen. När nu kommunjuristen i Sala kommun tittat på 
den nya föreslagna bolagsordningen, framkom att det borde göras några ytterligare 
förändringar. 
Förändringarna är av karaktären att aktievärdet skall bytas ut mot lägsta och högsta antal 
aktier. Vidare att ersättare utbytes mot suppleanter. Alla ändringarna är kursiverade i den 
föreslagna nya bolagsordningen, som bifogas. 

Med vänlig hälsning 

S~EBY ENERGI AB 

~~fth Mårtensson 
VD 

Postadress 
SALA-HEBY ENERGI AB 
Box 34 
733 21 SALA 

Besöksadress 
Fabriksgatan 14 

~J~ 
Erik Åberg 
Ordforande 

Telefon 
0224-57600 
Telefax 
0224-17857 

Företagsinformation 
Org.nr/momsreg 19-556601-2901 
Postgiro 
Bankgiro 

23 68 29- 8 
5991-9332 



5~31 
2013-09-06 

DEN LOKALA KRAFTEN 

,- SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink 2013 -og~ o 9 
Diarienr 
t2Dl3 

Till Kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

Ändring- Förtydligande av bolagsordning 

Under årens lopp har verksamheter och i vilka bolag dessa är kopplade till inom SHE
koncernen ändrats en del. Detta har fått till följd att föremålet med moderbolaget, Sala-Heby 
Energi AB, inte fullt ut beskriver vad bolaget idag sysslar med nu. 
I nuvarande bolagsordning, §3 står det följande: "Föremålet för bolagets verksamhet är att 
förvalta, administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmed forenlig 
verksamhet." Detta är mot bakgrund att moderbolaget tidigare hade en "holdingroll" i Sala
Heby Energi Holding AB. Numera är bolaget operativt med energiverksamhet varfor det nya 
föremålet bör vara följande: "Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, 
distribuera ochförsälja energi, förvalta, administrera och utveckla Sala-Heby 
Energikoncernen och därmedförenlig verksamhet." 

Detta uppmärksammades även av lekmannarevisorerna och finns beskrivet i deras 
granskningsrapport daterad20mars 2013. 

Förslag till ny bolagsordning bifogas. 

Med vänlig hälsning 
SALA-H BY ENERGI AB 

nneth Mårtensson 
VD 

Postadress 
SALA-HEBY ENERGI AB 
Box 34 
733 21 SALA 

Besöksadress 
Fabriksgatan 14 

Erik Åberg 
Ordforande 

Telefon 
0224-57600 
Telefax 
0224-17857 

Företagsinformation 
Org.n r/momsreg 19-556601-2901 
Postg iro 23 68 29 - 8 
Bankgiro 5991 -9332 



Sala-Heby Energi AB (556601-2901) 
Bilaga KS 2014/41/2 

l (3) 

SALA M · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

BOLAGSORDNING 

§ l 
Bolagets firma är Sala-Heby Energi AB. 

§2 
Styrelsen skall ha sitt säte i Sala kommun, U-län. 

§ 3 

Ink. 2013 ·lO- 0 1 
Dlarlenr 
""?O(Z, -

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, distribuera och försälja energi, förvalta, 
administrera och utveckla Sala-Heby Energikoncernen och därmedförenlig verksamhet. 

§4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är, såvida ej särskilda forhållanden foranleder till annat, 
att med iakttagande av tillämpliga delar av de kommunalrättsliga principerna främja 
energiforsärjning och energitjänster inom verksamhetsområdet. 

§5 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller får 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsforordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen. 

§6 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala och Heby kommuner möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt i 
enlighet med forarbetena till kommunallagen fattas. 

§7 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner 
(20 000 000) kronor. 

§ 8 
I budget skallfinnas lägst 50 000 aktier och högst 200 000 aktier. 

§9 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med lägst tre och högst nio 
personliga suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses årligen av respektive kommun
fullmäktige får tiden från ordinarie bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma. 



Sala-Heby Energi AB (556601-2901) 

För granskning av bolagets årsredovisningjämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en ersättare. 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman enligt 
9 kap 7§ första stycket i aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet 

2 (3) 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall respektive kommunfullmäktige 
utse varsin lekmannarevisor med ersättare. 

§ 10 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske genom brev med posten till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra 
bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman. 

§11 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

l) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) godkännande av dagordning 
4) val av en eller tvåjusteringsmän 
5) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 
d. om styrelsearvoden och övriga arvoden 

8) val av en revisor och revisorsersättare 
9) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§ 12 
Bolagets räkenskapsår är l januari - 31 december. 

§13 
Kommunstyrelsen i Sala och Heby kommuner äger rätt att när som helst granska bolagets 
verksamhet och räkenskaper. 

§ 14 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten 
av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. 



Sala-Heby Energi AB (556601-2901) 3 (3) 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen, på sätt som för 
meddelande till aktieägarna är föreskrivet, meddela detta till varje lösningsberättigad, vars 
postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som 
önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget 
inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, 
aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt 
lösningsanspråk 

Lösenbelopp skall bestämmas med utgångspunkt från det verkliga värdet. Därest tvist skulle 
uppstå om lösenbeloppet, skall detta bestämmas av tre skiljemän enligt gällande lag om 
skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas 14 dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 
bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

§ 15 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§ 16 
För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i Sala och 
Heby kommuner. 
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Dnr 2014/223 

Förslag till överföring av verksamhet i Västmanlands 
Samtrafikförbund till Landstinget Västmanland 

INLEDNING 
Medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund har tagit fram en utredning om 
eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands Samtrafikförbund till 
regionala kollektivtrafikmyndigheten i Landstinget Västmanland. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/43/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/43/2, skrivelse från Samtrafik i Västmanland 
Bilaga KS 2014/43/3, rapport från PwC 
Ledningsutskottets beslut 2014-02-18, § 39 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta utredningens förslag till avtal om Landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta utredningens förslag till avtal om Landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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~ S~l~ Bilaga KS 2014/43/1 
~KOMMUN 

l (l) 
2014-02-10 

KRISTINA ERIKSSON 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 1 1 
DiarlenrzDIJ.t /zz.s 1Aktbllaga 4 
Opb: 

Missiv 

Förslag till överföring av verksamhet i Västmanlands Samtrafikförbund till 
Landstinget Västmanland. 

l 

Medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund har tagit fram bifogade utredning 
om eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands Samtrafikförbund till 
regionala kollektivtrafikmyndigheten i Landstinget Västmanland. 

Direktionen för Västmanlands Samtrafikförbund har 2014-02-07 beslutat 
rekommendera förbundets medlemmar att fatta beslut om överföring av 
verksamheten tilllandstinget Västmanland enigt det avtal och förslag till beslut som 
redovisas i utredningen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta utredningens förslag till avtal om landstinget Västmanlands övertagande av 
verksamheten från Västmanlands Samtrafikförbund. 



Bilaga KS 2014/43/2 
2014-02-07 Dnr: VSF-1406002 1(1) 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- o 7 
Oiarienr201J.. /?_?~ IAklb i la ga l 
Opb: ' l 

Samtrafil< 
i Västmanland 

Direktionen för Västmanlands 
Samtrafikförbund 

Till Fullmäktige i 
Hallstahammars kommun, Sala kommun, 
Surahammars kommun, Västerås kommun 
och Landstinget Västmanland 

Postatiress 
Västmanlands 
Samtrafikrcirbund 
721 87 VÄSTERÅS 

Förslag om överföring av verksamheten i Västmanlands Samtrafikförbund till 
Landstinget Västmanland 

Med!e~marr.a ! Västmaniands Samtrafikförbund r ar t3git fram bifoga~e 
utredning om eventuell överföring av verksamhet från Västmanlands 
Samtrafikförbund ti!! Regio11a!a kollektivtrafikmyndigheten i Landstinget 
Västmanland. 

Utredningen har efter en inledande kartläggning av förutsättningarna bedrivits 
som en process där medlemsföreträdarna i förbundets tjänstemannaråd 
C9lt3git ti!!s:Jmm3r.~ med förva!tn!ngschefcr. vid Landstingets 
kollektivtrafikförvaltning, Samtrafiks förbundsdirektör och VD i AB Västerås 
Lokaltrafik. ! utredningsprocessen har även gjorts avstämningar med 
medlemsföreträdare på politisk nivå. 

Direktionen för Västmanlands Samtrafikförbund har 2014-02-07 beslutat 
rekommendera förbundets medlemmar att fatta beslut om överföring av 
verksamheten till Landstinget Västmanland enligt det avta! och förslag till 
beslut som redovisas i utredningen. Utredningen och denna rekommendation 
oversä.nds därför till medlemmarna för ställningstagande i respektive 
fullmäktige. 

Besöksadress 
Centmllasarettet 
lngi\ng 2 1 

Tel~fon 

Dir 021-17 62 63 
Vxl 021-17 3000 

Fax 
021-175336 

E-post Org.n r 
lorbjom. winbcrg@samtraCik.s~ 222000- L 34 7 



Västmanlands Samtrafikförbund PROTOKOLL 

Organ 

Tid 

Plats 

Beslutande 
Landstinget 

Kommunerna 

Övriga deltagare 

Vid protokollet 

2014-02-07 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- o 7 
Oiarienr20J4 /22'S IAktbllaga 2. 
Opb: l Direktionsmöte Västmanlands Samtrafikförbund 

Fredagen den 7 februari 2014, klockan 8:15- 9:15 

Sammanträdesrummet Facklunden, Samtrafik Ingång 21, Västerås. 

Tommy Levinsson 
Barbro Larsson 
Karin Thorborg 

Dorine Snäckerström 
Anna Hård af Segerstad 
Viktor Kärvinge 
Anders Rydell 
Mariette Sjölund 

Torbjörn Winberg 

MalinValsås 

ordförande 
tjänstgörande ersättare 
ersättare 

Västerås, ordinarie 
Västerås, ordinarie 
sala 
Surahammar 
Hallstahammar 

förbundsdirektör 

sekretera re 

§ 1 Fastställande av föredragningslista 

Direktionen beslutar 

fl.U faststälia justerad föredragningslista. 

§ 2 Föregående protokoll 

§ 3. Justering 

Anmäls att protokollet för Västmanlands Samtrafikförbunds 
direktionssammanträde 2013-12-10 justerats i föreskriven ordning. 

Direktionen beslutar 

att utse Mariette Sjölund att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll . 

§ 4. Nästa sammanträde 

(-_,:jA ·;;,!!_· 
''l·\) f/ ... 

Direkt!o11en bes!utar 

att nästa sammanträde ska äga rum 27 mars kl 13:30 2014, 
S~mtr-~f:k Facklunden :iigång 21 . 

l 



Västmanlands Samtrafikförbund PROTOKOLL 

2014-02-07 

§ s. Behandling av utredningsförslag avseende förbundets 
verksamhetsövergång till Landstinget Västmanland 

Bil. Förbundsdirektören och direktionens ordförande föredrar PwC:s 
rapport rörande frågan om förbundets verksamhetsövergång till 
Landstinget Västmanland. 

Direktionen beslutar 

att godkänna utredningens förslag till verksamhetsövergång. 

att rekommendera förbun dets medlemmar att besluta om 
ve;ksamhetsövergång enligt att-satser i ut;edningens fö;slag. Att
satser redovisas nedan. 

Anna Hård af Segerstad deltar ej i beslutet. 

Ftrs!z;g til! bes!utstext ~i"iligt L;trcdr.ingc:-1 : 

Kommunfu iimä ktige/landstrngsfuiimäktige besiutar 

Att i enl ig het med avtal (datum) låta Landstinget Västmanland 
överta verksamheten från Västmaniands Sarntrafikförbund, 

Att medge att det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas 
till medlemmarna och att tillgångar och skulder övertas av 
Landstinget Västmanland till bokförda värden enligt beskrivningen i 
utredningen kapitel 4, 

Att uppdra åt direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund att 
genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 19, 
så snart det kan ske efter 2015-01-01, 

Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen 
tiiis iikvidationen siutförts, dock iängst tiii och med 2015-12-31, 

Att uppdra åt (N N) att u n derteckna avt alet. 

För Landstinget Västmanland tillkommer även beslu t 

Att uppdra åt kollektivtrafiknämnden/den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten att förbereda och genomföra 
verksamhetsövergången. 

§ 6. Mötet avslutas 

2 

. _, .. / ., ~~~,;_· 
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Västmanlands Samtrafikförbund 

Vid protokollet 

Justerat 2014-02-07 

~~ / ·r l~ 

PROTOKOLL 

2014-02-07 

Justerat 2014-02-07 

Mariette Sjölund 

3 
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SALA KOMMUN 
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Utredning Samtrafik 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund 

I processen kring tillämpningen av den nya kollektivtrafiklagstiftningen och bildan
det av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland diskuterades för
hållandet mellan allmän och särskild kollektivtrafik. Det skedde dock utan att det 
ledde till några ställningstaganden. Diskussionen om ökad samordning mellan 
särskild och allmän kollektivtrafik har fortgått, och tanken om en gemensam 
organisation har förts fram, bland annat i Västmanlands Samtrafikförbunds 
årsredovisning för år 2012. 

Frågan om förhållandet mellan allmän kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik är 
även föremål för utredningar på nationell nivå. Under våren 2013 kom medlem
marna i kommunalförbundet överens om att närmare utreda förutsättningarna för en 
verksamhetsövergång med avveckling av kommunalförbundet. 

Kommunalförbundet med uppgift att samordna särskild kollektivtrafik, som 
sjuktransporter, färdtjänst, skolskjutsar och anropsstyrd kollektivtrafik, bildades år 
2001. Från år 2010 ombildades förbundet till att bli ett kommunalförbund med 
direktion (istället för med fullmäktige och styrelse). Medlemmar i Västmanlands 
Samtrafikförbund är kommunerna Hallstahammar, Sala, Surahammar, Västerås och 
Landstinget Västmanland. 

1.2. Uppdrag 
PwC erhöll enligt avtal2013-10-09 uppdraget att utföra utredningen med Carl-Åke 
Elmersjö som projektledare och med följande beskrivning, i korthet: 

Utredningen ska 

Beskriva konsekvenser av den aktuella förändringen 
Belysa förutsättningar för att genomföra överföringen av verksamhet, 
inklusive avveckling av kommunalförbundet 

• Belysa inflytande- och beslutsformer efter en förändring 
Belysa ekonomiska konsekvenser för parterna 
Belysajuridiska konsekvenser av genomförande, föreslå genomförandeplan 
och avvecklingsplan för kommunalförbundet 

I beskrivningen av målsättningen med uppdraget uttrycktes att utredningen ska 
resultera i: 

1. Beslutsunderlag inför eventuell överföring av verksamhet från 
Västmanlands Samtrafikförbund till Kollektivtrafikmyndigheten . 

2. Eventuell verksamhetsövergång genomförs 1 januari 2015 och att kom
munalförbundet avvecklas snarast möjligt i förhållande till verksamhets
övergångens genomförande. 
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Frågor om eventuellt gemensamt regelverk och överföring av myndighetsutövning 
berörs inte i denna utredning, då det i direktiven bedömts att kommunerna även i 
fortsättningen ska äga frågan om sina respektive regelverk 

I avtalet om uppdragets utförande angavs att projektledaren inledningsvis skulle 
genomföra en kartläggningsinsats som innefattade möten och intervjuer med de 
resurspersoner som angavs i förfrågan. Efter avrapportering av den inledande 
kartläggningsfasen utsträcktes tiden för utredningsprojektet frän årsskiftet in i 
första kvartalet 2014. Därmed kunde informations- och samrådsmöten in i den 
politiska nivån hos förbundsmedlemmarna inrymmas. 

1.3. Metod och utredningsprocess 
Förutom dokumentstudier har djupintervjuer genomförts med ledamöterna i 
förbundets tjänstemannaråd, förbundsdirektören, förvaltningschefen i landstingets 
kollektivtrafikförvaltning samt VD för AB Västerås Lokaltrafik. Efter denna kartläg
gningsfas har dess resultat redovisats för och diskuterats med dels utredningens 
ledningsgrupp (Thomas Wulcan, Västerås stad och Anders Åkerström, Landstinget 
Västmanland) och tjänstemannarådet (2013-12-04), dels med en grupp företrädare 
på politisk nivå (2013-12-10) och landstingets tjänstemannaberedning för regionala 
utvecklingsfrågor (2012-12-17). Dessutom har lägesrapporter lämnats till kollektiv
trafikberedningen 2014-01-17 och till kollektivtrafiknämnden 2014-01-27 . 

Under denna utredningsprocess har diskussionerna lett till etappvisa ställningstag
anden om bland annat behovet av en övergripande riskanalys i beslutsunderlaget. 
Vidare har dessa diskussioner lett till en avgränsning av beskrivningen av genom
förandet i beslutsunderlaget. Det innebär att den här begränsas till att beskriva 
huvuddragen i genomförandet samt vilka organ och befattningshavare som ska ta 
ansvaret för den detaljerade planeringen och genomförandet av verksamhetsöver
gängen och avvecklingen av kommunalförbundet. För att fördjupa riskbedömningen 
och få en grund för en övergripande riskanalys genomfördes 2014-01-10 en work
shop med intervjupersonerna i kartläggningen. Därefter har avtalsförslaget och be
skrivningen av genomförandet utarbetats i dialog med kommunalförbundets tjänste
mannaråd. Detta sedan förvaltningschefen och Anders Åkerström, Landstinget 
Västmanland i samråd med jurist hos Västerås stad redovisat ett grundförslag. 
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2.1. 

Utredning Samtrafik 

Förändringsiden och dess 
forutsättningar 

Förändringsiden 
Den förändringside som denna utredning hanterar innebär att den verksamhet som 
Västmanlands Samtrafikförbund bedriver överförs till Landstinget Västmanland 
genom verksamhetsövergång, och att kommunalförbundet avvecklas så snart det 
kan ske. 

2.2. Förväntade konsekvenser -fördelar 
I utredningens kartläggningsfas efterfrågades medlemsföreträdarnas syn på för
och nackdelar med den tänkta förändringen. Här framfördes en lång rad förväntade 
positiva effekter och fördelar, medan förväntade nackdelar var i stort sett obefint
liga, om man bortser från de risker som bör hanteras för att säkerställa de förvän
tade positiva effekterna. 

Följande förväntade positiva konsekvenser framfördes med hög grad av 
samstämmighet: 

Bättre trafiklösningar och i högre grad samordnade - till nytta för både 
särskild och allmän kollektivtrafik 
Lättare hantera en ökad andel anropsstyrd trafik - kapacietetsvinster och 
kvalitetsvinster 
Minskad relativ totalkostnad eller mer effekt för samma pengar 
Förstärkt upphandlingskompetens 
Möjlighet samordna trafikledning - kundcenter - trafikupplysning, ger 
minskad sårbarhet och utökade öppettider 
Mer attraktiv arbetsgivare genom större grupper i en del 
kompetensområden 

Befarade nackdelar och risker 
Som nämnts i avsnittet ovan har det inte i kartläggningen påtalats några direkta 
nackdelar med den eventuella verksamhetsövergången. Däremot framträder en del 
risker att hantera i förberedelse och genomförande av förändringen. Det är främst 
dessa risker som har påtalats i utredningsprocessen: 

Kompetenstapp - särskilt om processen drar ut på tiden och den konkreta 
innebörden för medarbetarna är oklar 
Svårigheter förstå skillnad serviceverksamhet- myndighetsutövning, och 
skillnader i behov hos de olika grupperna av resenärer 
Otydlighet i redovisningen i förhållande till olika intressenter 
Få till stånd !T-integration i tid och till rimlig kostnad 
Samlokalisering försenas (eftersom samlokalisering är en förutsättning för 
att kunna realisera en del av de förväntade fördelarna) 
Oförutsedda merkostnader 

Februari 2014 
3 av 15 

PwC 



Utredning Samtrafik 

3· Riskanalys med tänkbara 
motåtgärder 

Här följer en översiktlig analys av noterade risker med noteringar av tänkbara 
åtgärder för att hantera dessa. 

3.1.1.1. Kompetenstapp 
Vid osäkerhet om framtida utveckling för en verksamhetsdel eller en hel verksam
het kan risken för att nyckelpersoner söker sig bort från organisationen. Det kan 
leda till ett kompetenstapp som minskar möjligheterna att uppnå avsedda fördelar 
med en förändring. 

Lämpliga åtgärder för att begränsa risken är här en god information och dialog före 
och efter beslut samt att finna lämpliga former för en delaktighet i genomförandet. 

3.1.1.2. Svårigheter att förstå skillnader i typer av verksamhet och 
skillnader i behov hos de olika grupperna av resenärer 

Arbetet med allmän kollektivtrafik skiljer sig en del från arbetet med särskild 
kollektivtrafik. En av dessa skillnader är att allmän kollektivtrafik är en mer eller 
mindre renodlad serviceverksamhet, medan den särskilda kollektivtrafiken har sin 
utgångspunkt i olika former av myndighetsutövning. En annan skillnad är att den 
allmänna kollektivtrafiken riktar sig mot den breda kundgruppen "alla medborgare" 
medan den särskilda kollektivtrafiken riktar sig mot några avgränsade kundgrupper 
med särskilda behov. Dessa särskilda behov behöver ofta, t ex när det gäller sjuk
resor och fårdtjänst, tillgodoses med en särskild individuell anpassning. Fel och 
brister i behandlingen av dessa olika kundgrupper kan ge upphov till kvalitetspro
blem och "bad will". 

Lämpliga åtgärder för att begränsa risken är här information och kompetensut
veckling för berörda arbetsgrupper och god introduktion vid övergång till förän
drade arbetsuppgifter. 

3.1.1.3. Otydlighet i redovisningen i förhållande till olika intressenter 
Det har i kartläggningsfasen av utredningen framkommit att alla medlemmarna är 
mycket nöjda med den uppföljning och redovisning som kommunalförbundet 
tillhandahåller. Vid en verksamhetsövergång, som innebär en fusion mellan de 
berörda organisationerna, som bland annat syftar till en ökad samordning finns risk 
för att tydligheten i redovisningen per respektive ansvarig betalare minskar. 

Lämpliga åtgärder för att begränsa risken är att så långt möjligt tillämpa den 
särredovisning som hittills använts för verksamheten även när redovisningen 
övergår i landstingets system. Detta bör kunna säkerställas på en rimlig nivå, då 
kunskapen om fördelningar efter utförd trafik finns i båda organisationerna. Det 
bör dessutom finnas ett intresse från alla berörda parter att när så är möjligt 
tillgodogöra sig samordningsvinster och i samband med detta göra gemensamma 
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bedömningar av på vilken detaljeringsnivå det är rimligt att lägga sig i kostnads
fördelningen. Det är också möjligt att medge parterna rätt att anlita oberoende 
extern granskare för att följa upp hanteringen av kostnadsfördelningen. 

3.1.1.4. Samlokalisering försenas 
Om samlokaliseringen av de berörda verksamheterna försenas kommer även en del 
av de förväntade samordningsvinsterna att låta vänta på sig. En lämplig åtgärd för 
att begränsa denna risk är att tidigt påbörja sökandet efter lämpliga lokallösningar. 
Ledningarna för de berörda verksamheterna har redan påbörjat ett sådant arbete. 

3.1.1.5. Oförutsedda merkostnader i samband med verksamhets-
övergången 

Beräkningen av såväl omställningskostnader som förväntad påverkan på framtida 
kostnader innehåller osäkerheter. Detta bland annat på grund av att möjliga 
lokallösningar och organisatoriska lösningar är svåra att överblicka i detta skede. 
Det gäller även hanteringen av tele- och !T-kommunikation. För att så snart som 
möjligt få kontroll på dessa effekter och kostnadsbilden finns en hög beredskap för 
att tidigt i genomförandearbetet skapa klarhet i dessa frågor. Redan nu har de !T
frågor som finns att hantera lagts in i den förstudie som pågår för att ta tillbaka IT
driften för den allmänna kollektivtrafikens behov från Örebro. 
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4· 

4.1.1 . 

Ekonomisk reglering 
överlåtelsehantering 

Utredning Samtrafik 

Genomgång av balansräkning och gällande avtal 
Inledningsvis bör en genomgång av förbundets balansräkning ske för att tydliggöra 
hur de immatriella tillgångar som ännu inte är avskrivna samt de anläggnings
tillgångar som förbundet nyligen investerat i ska hanteras. Om eventuella 
justeringar i form av nedskrivningar måste göras är starkt förknippade med hur 
verksamheten avses drivas i framtiden. En genomlysning av förbundets avtal måste 
också genomföras då förbundet nyligen har tecknat avtal med nya leverantörer och 
landstingets möjligheter att ta över eller säga upp avtalen måste utredas som en del 
i överlåtelsen. Avtalsparten har möjlighet att motsätta sig övertagandet eller anse 
att avtalet måste omförhandlas. Därför måste man i genomlysningen bedöma om 
det förekommer avtal där avtalsparten har ett ofördelaktigt avtal som de genom en 
omförhandling avser förbättra, vilket kan medföra att verksamhetens driftkostnader 
ökar i framtiden. Landstinget måste även ta hänsyn till den ansvarsförbindelse som 
rör hyra av verksamhetens nuvarande lokaler och hur den ska hanteras vid en 
eventuell flytt av verksamheten. 

Eftersom kommunalförbundet och landstinget inte är skattepliktiga så finns det 
inga skattemässiga problem i överlåtelsen avseende värderingsfrågor för tillgångar 
och skulder. Överföring avser en hel verksamhetsgren, vilket innebär att överlå
telsen är mervärdesskattebefriad. 

Nedan redogörs för de delar i överlåtelsen som vi kan urskilja utifrån förbundets 
bokslut per den 31 december 2013. Nedanstående beskrivning bygger endast på de 
uppgifter som framkommer i denna redovisning. Redogörelsen nedan beskriver inte 
hur personalövergången skall hanteras. 

4.1.2. Överlåtelseavtal 
Vid en verksamhetsöverföring mellan tvåjuridiska personer så bör ett 
överlåtelseavtal upprättas. Överlåtelseavtalet bör innefatta en specifikation i detalj 
över de tillgångar och skulder samt även över de förpliktelser m m. som ej framgår 
av redovisningen ex lokalhyresavtal m m, som skall överlåtas. Avtalet bör även 
innehålla regler för hur eventuella fel eller justeringar, som upptäcks efter över
tagandet, skall regleras. 

Normalt så ingår även hur köpeskillingen skall beräknas och betalas. 

Hantering av förbundets tillgångar och skulder 
Förbundets icke likvida tillgångar består av kvalitetsledningssystemet FRIDA samt 
kontorsmöbler och inventarier, medan omsättningstillgångarna består i likvida 
medel samt kundfordringar, diverse kortfristiga fodringar och interimsfodringar. 
Förbundet har under sina tolv år ackumulerat tusen kronor i eget kapital för varje 
verksamhetsår och eventulla under- eller överskott har tilläggsfakturerats eller 
återbetalats till berörd medlem varje år efter bokslutet. Förbundet har inga 
långfristiga skulder och de kortfristiga skulderna består av såvälleverantörsskulder 
och kortfristiga skulder som semesterlöneskuld, övertidsskuld och pensionspremie
skuld. Vid överlåtelsen kan förbundets eget kapital återbetalas till medlemmarna 
samtidigt kommer de kortfristiga skulder som utgörs av leverantörsskulder och 
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övriga kortfristiga skulder att regleras med värdet på omsättningstillgångarna efter 
övertagandet. De kortfristiga skulder som utgör semesterlöneskuld och 
övertidsskuld övertas av landstinget och regleras över tiden. 

4.1.3.1. Immateriella anläggningstillgångar 63 tkr 
Förbundet är ägare tilllicenser i ett kvalitetsledningssystem (FRIDA) enligt 
redovisningen. Det bör klargöras om överföringen tilllandstinget av denna licens är 
nödvändig med hänsyn till att landstinget redan har licens för detta system. 

En kartläggning bör även ske avseende andra system och programlicenser som 
förbundet har och som skall vara med i verksamhetsöverföringen. 

4.1.3.2. Materiella anläggningstillgångar 308 tkr 
En förteckning över de maskiner och inventarier som finns i förbundets ägo skall 
upprättas inför överföringen. Det kan även vara nödvändigt att genomföra en 
inventering av andra inventarier som finns i förbundet, men som kostnadsförts 
löpande. Dessa skall ej värderas utan endast förtecknas och överföras. Anledningen 
till detta är att det, ur ett internkontrollperspektiv, är viktigt att samtliga tillgångar 
kvarstår i verksamheten. Det finns alltid en viss risk vid en verksamhetsöverföring 
att vissa inventarier som ej är med i redovisningen försvinner och ingen saknar 
dessa. 

Eventuella orobyggnationer i befintliga lokaler måste hanteras särskilt beroende på 
om verksamheten skall kvarstå i dessa lokaler eller flyttas ut. skalllokalerna 
tömmas och att de åtgärder man utfört ej går att ta med sig så skall dessa skrivas 
ned och påverka det egna kapitalet innan överföring. 

4.1.3.3. Kortfristiga fordringar 5.147 tkr 
Samtliga fordringar som finns vid överföringstillfället skall finnas i en förteckning 
(ex kundreskonta) . Viktigt att eventuella nedskrivna fordringar som fortfarande 
finns under bevakning också finns dokumenterade. Hanteringen avseende 
eventuella fordringar som ej kommer att regleras måste klargöras i 
överföringshandlingarna dvs vem som får stå denna kostnad. 

Eventuella skattefordringar (moms) kan troligtvis ej överföras utan här kommer ett 
inflöde av likvida medel att ske efter överföring som måste regleras i 
överföringshandlingarna dvs att förbundet överför dessa medel tilllandstinget när 
de inflyter. 

Interimsfordringarna som är beräknade eller uppskattade måste också hanteras 
särskilt. För högt bedömda fordringar kan hanteras i en slutlig avräkning med 
förbundsmedlemmarna alternativt i en avräkning mot medlemskommunerna i den 
nya verksamheten. Det samma gäller interimsskulderna. 

Samtliga gäldenärer måste även informeras om att fordran övertagits av 
landstinget. 
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4.1.3.4. Kassa & bank 
De kvarvarande kassa och banktillgodohavanden som finns i förbundet skall 
överföras tilllandstingets konton i samband med överföringen enligt 
överlåtelseavtaL 

Samtliga bankkonton skall avslutas och eventuell ränta som ej medtagits i 
avräkningen måste hanteras i överenskommelsen. 

4.1.3.5. Kortfristiga skulder 24.333 tkr 
Liksom fordringarna så skall samtliga skulder redovisas i en förteckning vid 
överlåtelsen. Eventuella tvistiga skulder eller liknande bör dokumenteras och 
bifogas till förteckningen så att en korrekt uppföljning sker. 

Rena leverantörsskulder skall regleras av landstinget vid övertagandet och kräver 
ingen annan åtgärd. Eventuella övriga skulder där det finns någon form av avtal, 
reversskuld eller liknande skall kommuniceras med fordringsägaren och godkännas 
av denne. 

Personalskulder, vilket innefattar pensionspremieskulden, övertas av landstinget 
och regleras till personalen framåtriktat i den nya verksamheten. 

Enligt redovisningen så finns ingen historisk pensionsskuld i förbundet och vi 
förutsätter att den redovisade pensionsskulden avser obetalda pensionspremier. 

4.1.3.6. Eget kapital 
Förbundets egna kapital skall återbetalas till medlemmarna enligt 
överenskommelse i förbundet. Detta bör ske innan överföringen till Landstinget 
genomförs. Alternativt så övertas det egna kapitalet som skulder till 
förbundsmedlemmarna. 

Överlåtelsehantering 
Nedan beskrivning utgår från preliminära siffror från bokslut 31/12 2013. 

Om överlåtelsen skall ske per den 1 januari 2015 så utgår man från bokslut 31 
december 2014. Då erhåller man en avstämd och granskad balansräkning. 

Balansräkning 31/12 2013: 

Tillgångar 

Imm. Anl. Tillg 
Mat. Anl tillg 
Kortfr fordringar 
Kassa & bank 

Summa 
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63 Eget kapital 6.948 
308 
5.147 Kortfr skulder 24.333 
25-763 

31.281 31.281 
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Stegt 

Det egna kapitalet fördelas enligt den gällande fördelningsmodellen och återbetalas 
till respektive delägare. Utbetalningen minskar Kassa & bank med 6.948 tkr och det 
egna kapitalet reduceras till o tkr. 

Balansräkning 31/ 12 2013 - Efter återbetalning av EK: 

Tillgångar Skulder&EK 

Imm. Anl. Tillg 63 Eget kapital o 
Mat. Anl tillg 308 
Kortfr fordringar 5.147 Kortfr skulder 24.333 
Kassa & bank 18.815 

Summa 24·333 24·333 

Steg2 

En överlåtelsehandling med tillhörande specifikationer för respektive post i 
balansräkningen upprättas och bifogas överlåtelseavtalet. Eftersom tillgångarna är 
lika stora som skulderna så uppkommer ingen köpeskilling. Landstinget övertar 
samtliga tillgångar och skulder och ingen köpeskilling erläggs. 

Steg3 

Efter överföringen av tillgångar och skulder så är förbundets balansräkning tom. 
Förbundet kan därmed likvideras. 

Steg4 

Eventuella korrigeringar efter övertagandet i övertagna tillgångar och skulder skall 
regleras enligt den överenskommelse som man träffar i samband med överlåtelsen. 

Praktiska frågor i samband med överföringen 

Under 2014 bör verksamheten kartlägga alla sina avtal, licenser,rättigheter och 
förpliktelser. Samtliga motparter bör kontaktas och informeras om landstingets 
övertagande och att Landstinget blir deras nya avtalspart efter den 31/ 12 2014. 

Verksamheten bör även inför övertagandet inventera verksamheten på inventarier 
som ej finns med i balansräkningen. 

Verksamhetsöverlåtelsen skall ske per den 1/1 2015, vilket innebär att överföringen 
av tillgångar och skulder skall ske utifrån redovisade värden i bokslutet per den 
31/ 12 2014. Eftersom detta bokslut inte är upprättat per den 1/ 1 2015 så innebär det 
att överföringen, som är beskriven ovan, inte sker förrän bokslutet är upprättat och 
granskat. När detta är klart så dokumenteras överföringen i en överlåtelsehandling 
som specificerar övertagna tillgångar och skulder. Med anledning av att detta sker 
under 2015 så kommer vissa poster att ha förändrats ex. kundfordringar och 
leverantörsskulder som reglerats, ränta på bankkonto m m. För dessa poster så skall 
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en slutlig avräkning ske så snart det är möjligt. Avräkningen innebär att om 
förbundet får en intäkt hänförlig till2014 så skall den bokföras som kassatillgång 
och motbokas skuld tilllandstinget och tvärtom om det är en kostnad. Nettot av 
dessa poster skall sedan regleras mellan förbundet och landstinget. För intäkter och 
kostnader hänförliga till2015 så skall förbundet vidarefakturera dessa till 
landstinget. Ett exempel är om förbundet erhåller ränta på banktillgodohavanden fr 
o m den 1/ 1 2015 till överföringsdatumet så är det landstingets ränteintäkt. Detta på 
grund av att övertagandet skedde den 1/ 1 2015 och därefter så är bankmedlen 
landstingets trots att de ännu inte överförts. 
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5· Planering av genomförandet 
Enligt förbundsordningens nittonde paragraf finns inga hinder för likvidation så 
länge medlemmarna är överens om beslutet. En förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i dess helhet ska upprättas med tillhörande redovisningshandlingar, 
och när berättelsen och handlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst. 

I förbundsmedlemmarnas beslut om godkännande av avtal om verksamhetsöver
gång läggs även ett uppdrag till kommunalförbundets direktion att verkställa 
likvidationen enligt förbundsordningen. Samtidigt fattas beslut i direktionen och i 
landstingets kollektivtrafiknämnd om att ge förvaltningschefen i kollektivtrafikför
valtningen i uppdrag att i samverkan med förbundsdirektören i förbundet planera 
och genomföra verksamhetsövergången. För detta arbete bör det formas en arbets
grupp där även tjänstemannarådet ingår. Det är viktigt att tidigt klargöra organi
seringen, hanteringen av verksamhetssystem och rutiner etc. för att säkerställa 
kontinuitet i verksamheten. Det är viktigt att den hantering som medlemmarna 
visat stor uppskattning av ska kunna fortgå med samma typ av särredovisning för 
respektive nyttjare och tillämpning av fördelningsprinciper och nycklar som idag. 
Intentionen är att i genomförandet finna lösningar som möjliggör ytterligare förbät
tringar, som exempelvis att Samtrafikförbundets befintliga avtal om transport
tjänster hanteras av AB VL för att möjliggöra en samordning med befintliga 
operatörsavtaL Och vidare att nya avtal som tecknas med transportörer i särskild 
kollektivtrafik handläggs med full transparens för berörd kommun. 

En viktig utgångspunkt för genomförandearbetet är de förväntade positiva effekter
na och att motverka och begränsa de risker som framgår av avsnitten 2 och 3 ovan. 
Den arbetsrättsliga hanteringen av verksamhetsövergången regleras i Lagen om 
anställningsskydd (LAS) § 6b. Facklig samverkan och förhandling om verksam
hetsövergången genomförs. Detta ligger sedan till grund för erbjudandet till varje 
anställd i förbundet att acceptera verksamhetsövergång. En viktig del i arbetet är att 
säkerställa en så bra övergång som möjligt för enskilda medarbetare. Det är därför 
viktigt att vid samma tillfålle som den arbetsrättsliga processen beskrivs lämna 
information om hur landstinget planerar övertagandet/mottagandet rent 
verksamhetsmässigt. 

I avsnitt 4 ovan ges underlag för den ekonomiska regleringen och hanteringen av 
förbundets likvidation, samt praktiska råd i genomförandet, bland annat avseende 
överföring av avtal. 

5.1. Kostnader för verksamhetsöverforingen och 
avvecklingen av förbundet 

Omställningskostnaderna har beräknats i samråd med förvaltningschefen. Samtliga 
delar grundar sig på övergripande bedömningar. 

Sammanställning över beräknade utgifter i samband med omställningen: 
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• Anskaffning av möbler och annan utrustning, dubbla kontorshyror under 3 
månader samt faktiska flyttkostnader: 1,3 mkr 

• FlyttavIT -utrustning, behov av ny utrustning för tele- och IT
kommunikation: o, 7 mkr 

• Kostnader för gemensamma möten och andra inslag i kulturfusionen samt 
intern och extern information/kommunikation om förändringen: 0,4 mkr 

Sammantaget beräknas utgifterna i samband med omställningen till cirka 2,4 mkr. Av 
dessa är cirka 0,4 mkr utgifter som kommer även utan en verksamhetsövergång. Av 
de 2,4 mkr utgör 1,6 mkr temporära driftkostnader medan o,8 avser investeringar. 

5.2. Effektiviseringsvinster och andra effekter på 
kostnadsutvecklingen 

Det har under utredningsprocessen framförts önskemål om att kvantifiera de 
förväntade effekterna av verksamhetsövergången för att möjliggöra en utvärdering i 
efterhand. Som framgår ovan i avsnitt 2 finns förväntningar på att den tänkta 
samordningen mellan Samtrafiks och Kollektivtrafikmyndighetens verksamhet ska 
ge fördelar för både den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken. Båda desså 
områden förväntas få en kostnadsökning över tiden framåt, främst på grund av 
ökande trafikvolymer och höjda kvalitetskrav. Det kommer därför att vara svårt att 
tydligt avläsa effekterna av en verksamhetsövergång i ekonomiska termer. Här 
redovisas en översiktlig bedömning av effekter baserat på en dialog med förvalt
ningschefen. 

En extern gemensam lokalisering kan komma att medföra en kostnadsökning för 
lokaler. Kostaden för tele- och IT -kommunikation beräknas genom samordning på 
sikt kunna ge en besparing. Samordningsmöjligheterna mellan Kundcenter, 
Beställningscentral och Trafikupplysning samt inom gemensam administration 
beräknas ge en höjd kvalitet och senareläggningar av rekryteringar. Den största 
potentialen för samordningsvinster torde ligga i trafikeringskostnaden när en 
helhetsplanering för samtliga trafikslag uppnås. 

Till detta kan läggas även andra effekter, som att den nya gemensamma organisa
tionen skapar förutsättningar för en utökad samverkan inom särskild kollektivtrafik 
med de kommuner som inte är medlemmar i Samtrafikförbundet Om flera 
kommuner ansluter sig ökar sannolikt effektiviseringspotentialen ytterligare. 
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6. Förslag till beslut 
Handläggningen av detta förslag föreslås behandlas på följande sätt: Utredningen 
överlämnas till kommunalförbundets direktion som med rekommendation till 
medlemmarna överlämnar utredningen och beslutsförslag för beredning och beslut 
i respektive fullmäktige. 

För att kunna genomföra verksamhetsövergång enligt den nämnda förändringsiden 
tecknar medlemmarna i Västmanlands Samtrafikförbund bilagda avtal och fattar 
följande samstämmiga beslut om förändringen: 

Kommunfullmäktige/ landstingsfullmäktige beslutar 

Att i enlighet med avtal (det till denna rapport bilagda avtalet upprättat och daterat) 
låta Landstinget Västmanland överta verksamheten från Västmanlands 
Samtrafikförbund, 

Att medge att det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlem
marna och att tillgångar och skulder övertas av Landstinget Västmanland till 
bokförda värden enligt beskrivningen i utredningen kapitel4, 

Att uppdra åt direktionen i Västmanlands Samtrafikförbund att genomföra 
likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 19, så snart det kan ske efter 
2015-01-01, 

Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills 
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2015-12-31, 

Att uppdra åt (NN) att underteckna avtalet. 

För Landstinget Västmanland tillkommer även beslut att uppdra åt kollektivtrafik
nämnden/ den regionala kollektivtrafikmyndigheten att förbereda och genomföra 
ve r ksamhetsövergången. 
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7· Bilaga: Förslag till avtal om 
Landstinget Västmanlands över
tagande av verksamhetfrån 
Västmanlands samtrafilfårbund 

§ 1 Avtalsparter 
Detta avtal tecknas mellan Landstinget Västmanland och kommunerna 
Hallstahammar, Sala, Surahammar och Västerås. Avtalet fastställs genom beslut i 
respektive fullmäktige. 

§ 2 Verksamhet som Landstinget Västmanland tar över från 
Västmanlands Samtrafikförbund 

Landstinget Västmanland skall från 1 januari 2015 överta och utfora all verksamhet 
som Västmanlands Samtrafikförbund bedrivit vid överföringstidpunkten på 
uppdrag av sina medlemmar. 

Detta innebär att Landstinget Västmanland skall, enligt vad som är förenligt med 
lag, tillhandahålla organisation för drift av en gemensam beställningscentral och för 
upphandling, planering och drift av; 

1. Sjuktransporter enligt Lag (1001:419) om resekostnadsersättning vid 
sjukresor 

2. Färdtjänst enligt lag (1997:736) om färdtjänst 

Vidare tar Landstinget Västmanland över all den verksamhet som 
kommunalförbundet Västmanlands Samtrafikförbund tillhandahållit sina 
medlemskommuner vid överföringstillfället, d.v.s. gällande planering, 
upphandling och drift av; 
A. skolskjutsar enligt Skollag (198s:uoo) och Lag om kommunernas skyldighet 
att svara för vissa elevresor (SFS nn991:1110) 
B. Anropsstyrd kollektivtrafik 
C. Övriga transporter enligt speciella avtal 

Landstinget Västmanland kan även åta sig uppgifter som innefattar myndighets
utövning under förutsättning att det är förenligt med lag. 

§ 3 Organisation 
Den övertagna verksamheten skall samordnas med landstingets organisation för 
allmän kollektivtrafik, inklusive även kollektivtrafikmyndighetens berednings- och 
samrådsorganisation. 

§ 4 Förändringar i uppdrag 
Förändringar i uppdrag hanteras inom budgetprocessen, om det kan hänföras till §2. 

Landstinget Västmanland kan även komma att teckna motsvarande avtal med 
kommun som inte varit medlem i Västmanlands Samtrafikförbund. 
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§ 5 KostnadsTördelning 
Huvudprincipen för fördelningen av kostnaderna är att varje kommun respektive 
landstinget skall betala för den verksamhet som de fått utförd. 

A. Transportkostnader 

Transportkostnaden belastar den part, landstinget eller kommun, vilken 
transporten avser. 

B. Driftskostnader och administrativa kostnader m.m 

Gemensamma kostnader för driften av trafik inom detta avtal, såsom personal, 
lokaler, inventarier, administration mm ska fördelas mellan medlemmarna enligt 
följande; 

1. Kostnader som direkt kan hänföras till en viss kommun eller landstinget belastar 
denne direkt. 
2. Övriga kostnader fördelas efter andelen resor multiplicerat med en 
prestationsbaserad koefficient. Eftersom resorna kostar olika mycket att 
administrera har olika restyper tilldelats prestationsbaserad koefficienter. 

§ 6 Redovisning av utförda tjänster och dess ekonomi. 
Om inte annat överenskoms skall Landstinget Västmanland rapportera utförandet 
av tjänsterna på motsvarande sätt som skett från Västmanlands Samtrafikförbund, 
d.v.s. med månadsrapport. 

§ 7 Budget och betalning av utförda uppdrag 
För verksamhetsåret 2015 övertar Landstinget budgeten som fastställs i Västman
lands Samtrafikförbund. Betalning sker tilllandstinget i förskott och månadsvis 
utifrån årsbudgeten. slutreglering av respektive kommuns köp av tjänster sker efter 
genomfört verksamhetsår. Kommunerna har möjlighet att på egen bekostnad 
gemensamt utse oberoende extern revisor att granska den årliga slutregleringen. 

Budget för efterföljande år fastställs i samråd mellan Landstinget Västmanland och 
berörd kommun och följer tidplanen i landstingets budgetprocess. 

§ 8 Taxor, avgifter och regelverk 
Kommunerna och landstinget bestämmer enskilt själva över taxor och avgifter. 

Regelverk för färdtjänst och skolskjutsar ansvarar respektive kommun för om inte 
annat överenskoms. Landstinget ansvarar för regelverket för sjukresor. 

§ 9 Uppsägning av detta avtal 
Kommun som vill säga upp detta avtal skall skriftligen meddela Landstinget Väst
manland om detta. Uppsägning av detta avtal är 24 månader under de första två 
verksamhetsåren (2015-2016). Därefter gäller 12 månades uppsägningstid. Vid 
uppsägning under löpande upphandlat trafikavtal förbinder sig kommunen att 
överta trafikavtalet. 
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att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB, Reviderad Bilaga KS 
2014/58/2. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



PU'I SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 
~KOMMUN 

l (l) 
2014-03-07 

MISSIV 
JENNY NOLHAGE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

MISSIV 

Förslag till ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB 
Inledning 

Ink. 2014 -03- l o 
Diarieor·?oli-t f it4?J fAktbilaga "S 
Opb: f " 

Den gällande bolagsordningen för Sala Silvergruva AB är i behov av uppdatering på 
grund av förändringar i lagstiftningen. 

En översyn har genomförts och förslaget till ny bolagsordning har tagits fram. 
Förslaget är framtaget i samarbete mellan kommunchef, ekonomichef, kommun
jurist samt vd för Sala Silvergruva AB. För sakkunnig rådgivning har SKL samt 
Värdepapperscentralen kontaktats. 

Fjärde paragrafen är ny i förslaget. Ändamålsformuleringen ska visa vilket syfte 
bolaget har med verksamheten. 

I § 11 Kallelse till bolagsstämma ändras första meningen och texten får följande 
lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman, genom annons i Post och Inrikes tidningar och i Dagens 
Industri (eller annan rikstäckande dagstidning). 

I gällande bolagsordning regleras den så kallade hembudsklausulen i § 14. I 
förslaget till ny bolagsordning är detta borttaget. Bakgrunden är att då Sala kommun 
är majoritetsägare så finns inte behov av hembudsklausul ur kommunens synpunkt. 
För bolagets del innebär borttagandet av hembudsklausulen att man sänker avgiften 
till Värdepapperscentralen med drygt 10 tkr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa ny bolagsordning för Sala Silvergruva AB. 

jenny Nolhage 
kommunchef 



Reviderad Bilaga rs 2014/58/2 

SA!-1.\ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Bolagsordning Ink. 2014 -03- 1 o 
Diarienr:>O)l.. i4J.AfAktbiJaga In-
""' l § 1 Bolagets firma 

Bolagets firma är Sala Silvergruva AB (Publ). 

§ 2 styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län. 

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva gruvturism och därmed 

sammanhängande turismverksamhet samt ansvara för kultur- och naturmiljövård för 

hela området. Vidare ska bolaget äga, förvalta och utveckla byggnader, grönområden, 

gruva över och under jord. 

Verksamheten ska, inom ramen för kommunallagen och de utökade befogenheter som 

följer av lagen om vissa kommunala befogenheter, följa kommunalrättsliga principer i 2 

kap. kommunallagen. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att vårda och utveckla Sala Silvergruva som ett 

nationellt och internationellt besöksmå l. 

§ 5 Handlingars offentlighet 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller 

för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och offentlighets

och sekretesslagen. 

§ 6 Frågor av större vikt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sala kommun möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas. 

§ 7 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta miljoner 

(8 000 000) kronor. 

§ 8 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 och högst 80 000. 

Aktierna kan utges i två slag, A-aktier och B-aktier. En A-aktie medför 10 röster och en B

aktie medför en röst. A-aktier kan utges till ett antal av lägst 11 250 stycken och högst 

45 000 stycken och B-aktier till ett antal av lägst 8 750 stycken och högst 35 000 stycken. 



Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av 

två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier i serie A och serie B ha företrädesrätt 

att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut 

äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall 

erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet 

aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut skall aktierna 

fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget 

och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av 

endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att 

teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 

teckningsoptioner eller konvertible r har aktieägarna företrädesrätt att teckna 

teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på 

grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertible r som om 

emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. 

Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 

beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt. 

§ 9 styrelsen 

styrelsen skall bestå av fem ledamöter med tre suppleanter. Två av ledamöterna och en 

suppleant utses årligen av kommunfullmäktige i Sala kommun för tiden från ordinarie 

bolagsstämma intill slutet av nästa bolagsstämma. A-aktieägarna nominerar en ledamot 

och B-aktieägarna nominerar två ledamöter och två suppleanter för tiden från ordinarie 

bolagsstämma intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Ordförande i styrelsen utses 

av kommunfullmäktige bland de av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöterna. 

§ 10 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en 

revisorssuppleant. 

Kommunfullmäktige skall utse minst en och högst fem lekmannarevisorer med lika 

många suppleanter. 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 

stämman, genom annons i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri (eller annan 

rikstäckande dagstidning). 1 de fall som avses i 7 kap 23 § aktiebolagslagen (2005:551) 

skall även kallelse ske genom brev med posten till de aktieägare som är kända för 

bolaget. 



§ 12 Årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. 3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport 

7. Beslut 

a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 

d) Om styrelsearvoden och övriga arvoden 

8. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor 

9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§ 13 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår är 1 januari-31 december. 

§ 14 Rättigheter enligt aktiebolagslagen 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och 

antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontofäring av 

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 

§första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som 

följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 15 Kommunstyrelsens granskningsrätt 

Kommunstyrelsen i Sala kommun äger rätt att när som helst granska bolagets 

verksamhet och räkenskaper. 

§ 16 Ändring av denna bolagsordning 

För ändring av denna bolagsordning erfordras godkännande av kommunfullmäktige i 

sala. 

Fastställd av kammunfullmäktige i Sala kammun den 2014-xx-xx. 
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Dnr2014/ 356 

Försäljning av fastigheten Silvergruvan 1:881 i Mellandammen 

INLEDNING 
Fastigheten har erbjudits tomtkön sedan den bildades, men på grund av dess 
utformning och den stora mängd fyllnadsmassor som krävs för att kunna bygga på 
tomten har ingen försäljning skett. Med hänvisning till fastighetens topografi och 
höga fyllnadskostnader innan husbyggandet kan påbörjas föreslås att fastigheten får 
säljas till ett lägre pris än taxeringsvärdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/53/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, §54 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att sälja fastigheten Silvergruvan 1:881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet, samt 
att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att sälja fastigheten Silvergruvan 1:881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet, samt 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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2014-02-05 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 2 4 
Kommunstyrelsen Olarlenr2_0/J..; /.?5(,jAktbilaga ' 

Opb: , l 

Fastigheten Sala Silvergruvan l :881 i Mellandammen 

Enligt ett KF beslut 2011-03-1 O ska försäljningspriset för småhustomter inom 
detaljplaneområde (ej arrendetomter) som avstyckats före 2010-01-01 prissättas 
till det högsta av taxeringsvärdet för 2008 eller självkostnadskalkyl för området 
och gälla från 2010-01-01 och tills vidare. Försäljningspriset skall dock inte vara 
lägre än 89000 - kr. 

Silvergruvan l :881 i Mellandammen bildades genom avstyckning 2008-12-04. 
Fastighetens areal är 1224 m2

• Detaljplan för området antogs 2006-09-27. 

Fastigheten får bebyggas med ett bostadshus i två våningar. Största byggyta för 
bostadshuset är l 00 m2

• Utöver bostadshus tillåts garage, uthus eller liknande 
med en maximal byggyta på 50 m2

• Fasadfårgen skall vara matt röd. Markhöjden 
skall vara mellan +65,0 och +66,0 meter. Den nuvarande markhöjden ligger 
mellan +64,0 och +65,0 meter. 

Fastigheten har erbjudits tomtkön sedan den bildades men på grund av dess ut
formning och den stora mängd fyllnadsmassor som krävs för att kunna bygga på 
tomten har ingen försäljning skett. 

2008 år taxeringsvärde för fastigheten är 207000:- kr. Några presumtiva köpare 
har nu önskemål att köpa fastigheten till en lägre köpesumma. Ett bud kommu
nen ±att är 150000:- kr. 

Med hänvisning till fastighetens topografi och höga fyllnadskostnader innan 
husbyggandet kan påbörjas föreslås att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige 

att sälja fastigheten Silvergruvan l :881 till ett lägre pris än taxeringsvärdet 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret 

Sala kommun 
' /7 
\fvvt-~ ·~ 

Yvonne F ahlman 
Markingenjör 

SALA KOMMUN Postadress 
Org.nr Box 304 
19-21 20 00-2098 733 25 SALA 

Besöksadress 
stadshuset 
Stora Torget 

Telefon 
0224-744000 Vx 

Telefax Plusgiro 
0224-188 50 12 39 10-2 
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PLANBEST ÄMMELSER 
Följande gäller inom omr~den med nedanst~ende beteckningar 
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planomr~det 
Endast angiven användning och utformning är till~ten 

GRÄNsBETECKNINGAR 

--·--·-·-·-
Linje p~ kartan ritad 3 mm utanför planomr~dets gräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 
Strandskydd 

MARKANVÄNDNING 
Allmänna platser 

NATUR 
PARK 

GENOMFART 
L-GATA 
INFART 

H-GATA 
Kvartersmark 

Naturomr~de 

Parkomr~de 

Genomfartstrafik 
Gata som ing~r i lokalnätet 
Infartstrafik 
Huvudgata 

B Bo.städer 
Bt Bostäder utanför verksamhetsomr~de för vatten och avlopp 
C Centrumändam~l 
E 1 Tekniska anläggningar. transformator 

E 2 Tekniska anläggningar. vattentorn 
Vattenomr~de 

l W Öppet vattenomr~de 

UTFORMNING A V ALLMÄNNA PLA TSER 
ge-bana 
g~ngbana 
tillfart 
dammvall 

G~ng-och cykelväg 
G~ngväg 
Tillfart rill fastighet 
Dammvall ovan mark med skyddsomr~de 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
[Q] 

e 000 
Maximalt antal fastigheter som till~ts 
Maximal byggnadsyta p~ respektive fastighet 
Maximal byggnadsyta för huvudbyggnad är 100 kvadratmeter, utöver 
huvudbyggnad till~ts uthus. garage eller dylikt med en maximal 
byggnadsyta p~ 50 kvadratmeter 

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

g 
u 

Marken f~r inte bebyggas 
Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 
Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar 

MARKENS ANORDNANDE 
sop Återvinningsstation ·i· 

ffiJ Markens höjd skall vara mellan +64.0 meter till +65.0 meter 
lll;2 Markens höjd skall vara mellan +65.0 meter till +66.0 meter 

UTFÖRANDE 
Utformning 

Endast en huvudbyggnad f~r uppföras per bostadsfastighet 
fril Endast friliggande hus 
I,II Högsta antal v~ningar för huvudbyggnad 

Högsta till~tna byggnadshöjd för uthus. garage. förr~d eller dylikt är 3.0 meter 
Byggnad ska förses med i huvudsak st~ende träpanel 
Byggnad ska förses med sadeltak, p~ uthus till~ts även pulpettak 
Mansardtak eller valmat tak til@s ej 
Till~ ten takvinkel är 18-35 grader för sadeltak, mindre takvinkel till~ts 
p~ uthus med pulpettak 

f 1 Fasadfärg matt röd 
f 2 Fasadfärg vit eller gul 
f: L ... ,.... ... .... u:.:..;,......, .......... 1-1- .... ;..:.~ -11-... h ..... -
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Svar på motion om Turistbyrån 

INLEDNING 

Dnr 2014/ 69 

Andreas Weiborn (M) inkom den 26 november 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda framtida 
lokalisering för Turistbyrån, framtida huvudman samt framtida former för 
turistbyråverksamhet 

Beredning 
Bilaga KS 2014/60/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/60/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/60/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2014/60/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 48 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
gn, avseende motionens att-satser ett och två om framtida lokalisering och 
huvudman för turistbyrån, avslå motionen, samt 
gn, avseende motionens att-sats tre om utredning av framtida former för 
turistbyråverksamheten, anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

gn, avseende motionens att-sats ett och två om framtida lokalisering och huvudman 
för turistbyrån, avslå motionen, samt 

gn, avseende motionens att-sats tre om utredning av framtida former för 
turistbyråverksamheten, anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

t!}/ 
Utdragsbestyrkande 
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2014-02-23 

DIARlEN R: 2014/69 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02- 2 5 
Oiarien'2DJJ.t /1// _fAklbilaga S 
Op b: 1 

Svar på motion om turistbyrån 

Andreas Weiborn (M) inkom den 26 november 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att kommunstyrelsens förvaltning ska utreda framtida 
lukaiisering för turistbyrån, framtida huvudman sarnt framiida fonner för 
turistbyråverksamhet 

Motionären skriver att enligt det nya avtalet mellan Sala kommun och 
Företagarcentrum ska Företagarcentrum aktivt arbeta för att utveckla befintliga 
företag inom turismverksamnäringen samt ge stöd och rådgivning till personer som 
tänke1 :::.tan:a nya turisinföretc:115. 

Motionären framhåller att det pågår ett arbete med att skapa ett resecentrum vid 
stationsområdet och det finns en idestudie om att utveckla st!ltionsomrädE't ur ett 
järnvägsperspektiv. Lokalerna som stationen erbjuder ligger bra till ur ett 
besöksperspektiv och bör därtör vara lämpliga tör turismverksamhet Sala kommun 
äger idag dessa lokaler. Turistnäringsfrågor och turistbyråverksamhet är två 
områden som ligger varandra nära och framtida frågor som lokalisering, huvudman 
och former bör därför utredas. 

Medborgarkontorets intormationsenhet och Företagarcentrum har yttrat sig över 
motionen. 

Under iiOVembcr-december 2013 har turlstbyråos o..::h kominunreceptionens lokaler 
genomgått en orobyggnation och renovering. Den offentliga ytan för besöksnäringen 
har utökats. Ytan för besöksmottagning är större och öppnare än tidigare och gör 
det lättare att renodla medborgar- och turisminformation. För besökarna blir det en 
rymligare yta, tydligare innehåll och sammantaget bättre möjligheter för 
information, service och ett ökat innehalL 

Sala turistbyrå och medborgarkontor har ett centralt läge invid Stora torget och 
kompletterar centrumhandel med service, information och Salasouvenirer. 
Att kombinera turistbyrå, medborgarkontor och reception är kostnadseffektivt. 
Att driva turistbyrå är allmännyttigt, möjligheterna att driva turistbyrå i egen regi är 
tufft om intäkterna ska bära kostnaderna. 

Sammanlagt servar det kombinerade medborgarkontoret och turistbyrån varje år 
omkring 16 000 besökare där ca 30 %avser turismfrågor och ca 70 % 
medborgarservice och kommunbesök Under en period på tre månader per år är det 
lflångd turismilesök lili turistbyrån. Ti<len däru töver är antalet turismbesökare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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



Kommunstyrelsens förvaltning 

väldigt få medan andelen kommunbesök och besökare som söker medborgarservice 
hög. Kombinationen är effektivt både personellt och ekonomiskt. 

I branschorganisation Visitas auktorisationsavtal för grön/vit skyltning av 
turistbyrå finns krav som ska följas. Turistbyrån uppfyller de flesta kraven i 
auktorisationsavtalet 

Tillgängligheten är ett område som kan förbättras. Det är idag svårt att med bil nå 
turistbyrån bara för att hämta upplysningar eller exempelvis kartor. Lokaliseringen 
av turistbyrån ger ingen pClrkering i direkt närhet. 

Skyltningen till turistbyrån är under förändring. Med den nya föreslagna skyltningen 
kan man parkera på Fredstorget och få en hänvisning att gåendes ta sig till 
turistbyrån. Detta är en förbättring från nuvarande skyltning som hänvisar in på 
Rådhusgatan. Kommer det en husbil eller husvagnsekipage den vägen blir det svårt 
att pari<era för art ta sig tiii turistbyrån med vi å pari<ering på Fredstorget är tierta 
inget problem. 

Sala kommun har under förra året 2013 (t.o.m. november) ökat antalet gästnätter 
med 38 %. Företagarcentrum menar att detta visar på att besöksnäringen är en 
näring att räkna med. Lokaliseringen av turistbyrån är således en mycket viktig 
ffåga anser Företdgarcentrum. 

Min bedömning är att turistbyråns nuvarande läge och hm.~udmannaskap inte är 
aktuellt ändra på. Turistbyrån ligger CPiltraJt i Sal<1 och kommnnens huvudmaPskap 
ändamålsenligt. Viss turistinformation sker i Sala Silvergruva men även av andra 
aktörer som Sätra Hälsobrunn och privata näringsidkare inom turistnäringen. 
centralt Det är positivt och ökad samverkan kan säkert åstadkommas. Däremot bör 
turistbyråfilial övervägas i samband med iordningsställande av resecentrum vid 
järnvägsstationen under 2014-2015 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kuil11Ylunsty.-dst:n hemställer att konHUUiJfullmäktige teslui.ar 

att avslå motionens att-sats ett och två 

att anse den tredje att-satsen besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-02-23 
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FORETAGARCENTP.UM 

Handläggare: Titti Norling 

0224-677807 

Svar på motion angående Turistbyråverksamhet. 

SALAKOM · 
Kommunstyrelsens förvattning 

Ink. 2014 -01- 2 O 

2014-01-20 

Sala Turistbyrå genomgår en förändring i och med den ombyggnad som gjorts för att få ett 

fungerande Medborgarkontor. Med denna förändring kan man ställa sig frågan om 

verksamheten svarar upp mot det krav som finns i auktorisationsavtalet med Visita. 

(branschorganisation) 

Utdrag ur auktorisationsavtal för grön/vit skyltning: 

"För att turistbyrå ska kunna auktoriseras krävs att den verksamhet som bedrivs i 
turistbyråns besöks/oka!/ på turistbyråns besöksyta huvudsakligen består av 
turistbyråverksamhet som den framgår av detta avtal och av auktorisationens villkor." 

Turistbyrån uppfyller de flesta krav som finns i auktorisationsavtalet. 

Tillgängligheten kan dock ifrågasättas. 

Idag är skyltningen undermålig. Detta är dock under förändring vid tekniska förvaltningen. 

Att med bil nå turistbyrån för att hämta upplysningar eller exempelvis kartor är i dagsläget 

ett problem. Lokaliseringen av turistbyrån medger inte någon parkering i direkt närhet. Att 

komma med bil för att snabbt besöka turistbyrån är idag inte möjligt. 

Med den nya skyltning som föreslagits kommer man att parkera på Fredstorget och får då en 

hänvisning att gåendes ta sig till turistbyrån. Detta är en förbättring från nuvarande skyltning 

som hänvisar in på Rådhusgatan. Kommer det en husbil eller ett husvagnsekipage den vägen 

är det svårt att parkera där för att ta sig till Turistbyrån. Vid Fredstorget finns inte denna 

problematik. 

Vi har under 2013 ökat våra gästnätter i Sala kommun med 38% till och med november 2013, 

vilket säger att vår besöksnäring är en näring att räkna med. Detta borde ge vid handen att 

samtliga inom vår kommun ska verka för att hitta möjligheterna för våra inkommande 

besökare att lätt komma i kontakt med vår Turistbyrå. 



Lokaliseringen av Turistbyrån är således en mycket viktig fråga. En lämplig placering skulle 

kunna vara i anslutning till det resecentrum som finns med i "Plan för Sala stad" . 

Framtiden kan se ut på ett helt annat sätt då det gäller information till våra besökare. 

Ett sätt är att skapa fler informationsplatser med bemanning eller en dator för att söka 

information. 

l Västerfärnebo finns ex ett Besökscentrum inrymt i Bygdecentret vilket fungerar bra. 

Det skulle även vara möjligt att på ex hotellen, vid Sala Silvergruva och Sala Torg placera 

informationsdatorer. 

Skulle detta vara lösningen för besöksnäringen i Sala är en placering vid ett kommande 

Resecentrum en naturlig punkt. 

Avslutningsvis delar FtgC motionärens yrkande i att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning 

att utreda frågan om lokalisering, huvdman och form i samarbete med Företagarcentrum 

beroende på att turismstrategen finns placerad på FtgC. 

i ~ '"':~~ '---
U icaÅker 

Näri~gslivschef Företagarcentrum i Sala ek förening 
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2014 -01- 1 3 

YTTRANDE 

Motion om turistbyrån 
Turistbyrån kombineras meå medborgarkontoret och kommunhusets reception, 
tidigare under samlingsnamnet "Information Sala". Under november-december 
2013 har lokalerna genomgått en orobyggnation och renovering där den offentliga 
ytan för besöksmottaning har utökats. Ytan för besöksmottagning är således större 
och öppnare än tidigare och den större ytan gör det lättare att renodla medborgar
och turismiufonnationen. För besökarna blir det en rymiigare yta, tyuligare innehåli 
och sammantaget bättre möjligheter till information, service och ett ökat innehåll. 

Sala turistbyrå ska inte flytta till nya lokaler i Rädhuset utan turistbyrån kommer att 
rymmas i samma men numera rymligare lokaler som tidigare med adressen Stora 
torget 1. Den auktoriserade turistbyrån kommer att vara lika framträdande som 
innan om byggnationen där bland annat den gröna fasadskylten med "Tourist 
information" finns kvar. 

Sala turistbyrå och medborgarkontor har ett centralt läge invid Stora torget och 
kompletterar centrumhandeln med service, information och Salasouvenirer. Därtiil 
bidrar turistbyrån och medborgarkontoret till att skapa en levande butiksinramning 
runt torget och har en närhet till handel, banker och restauranger. Tillgängligheten 
är god och parkeringar samt bussförbindelser finns i nära anslutning liksom för 
övrig centrumhandeL Turistbyrån finns vid Salas handelsstråk där besökarna och 
medborgarna vistas. 

Att kombinera turistbyrå, medborgarkontor och reception är kostnadseffektivt. 
Samma medarbetare hanterar servicen oavsett om området för frågan är turism 
eller medborgarservice. Att driva turistbyrå är allmännyttigt, möjligheterna att driva 
en renodlad turistbyrå i egen regi är tuffa om avsikten är att intäkterna ska bära 
kostnaderna. Sammantaget servar det kombinerade medborgarkontoret och 
turistbyrån varje år ca 16 000 besökare där ca 30% avser turismfrågor och 70% 
avser medborgarser'.rice och kommunbesök Under en period på ca 3 månaderna per 
kalenderår är det många turismbesök till turistbyrån, tiden därutöver är antalet 
turismbesökare väldigt få medan andelen kommunbesök och besökare som söker 
medborgarservice är hög. En kombination ;:~v service ger synergier och är effektivt 
både personellt och ekonomiskt samt även när det gäller att nyttja teknisk 
utrustning och inventarier. 

Informationsenheten 
Christofer Berg 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
informatio n@sala.se 
www.sala.se 

Informationsenheten 
Christofer Berg 

christofer.berg@sala.se 
Tel: 0224-74 78 01 
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Motion om turistbyrån 

Under juli 2012 öppnande Salas medborgarkontor. Fram tills nu har verksamheten 
etablerats i de lokaler där turistbyrån tidigare låg. Nu kommer turistbyrån att till 

förmån för medborgarkontoret få flytta till andra lokaler i rådhuset och inte ha 
samma framträdande roll. 

Totalt så omsätter Turismen i Sverige idag 264 miljarder kronor enligt Rese- och 

turismnäringen i Sverige. Enligt det nya avtalet mellan Sala Kommun och 
Företagarcentrum så skall Företagarcentrum arbeta aktivt för att utveckla befintliga 

företag inom turismnäringen samt ge stöd och rådgivning till personer som tänker 
starta nya turismföretag. 

Det pågår ett arbete med att skapa ett resecentrum vid stationsområdet och det 

finns en idestudie om att utveckla stationsområdet ur ett järnvägsperspektiv. Som 

ett led i detta har Sala Kommun av Jernhusen köpt Sala järnvägsstation. lokalerna 
som stationen erbjuder ligger bra till ur ett besöksperspektiv och bör därför vara 

lämpliga för turistverksamhet. Då turistbyrån idag kommer flyttas och att 

företagarcentrum har flera uppdrags relaterade till turistnäringen i kommunen så 

bör kommunen titta på en ny lösning avseende turistbyrån . Turistnäringsfrågor och 
turistbyråverksamhet är två områden som ligger varandra nära ti ll hands och 

framtida frågor så som; lokalisering, huvudman och former bör utredas. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida lokalisering för 

turistbyrån 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida huvudman för 

turistbyrån 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att utreda framtida former för 
turistbyråverksamheten 

An,dre9s Weiborn, (M) /J 

/j('t1~_3 //;_pcY 
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Svar på motion om att arbeta med näringslivsfrågor 

INLEDNING 

Dnr 2014/92 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Mathias Goldkuhl (M) och Emil Klingström (M) inkom den 29 
oktober 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att samtliga 
förvaltningar och kontor i Sala kommun ska börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/61/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/61/2, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/61/ 3, yttrande från skolförvaltningen 
Bilaga KS 2014/61/4, yttrande från vård- och omsorgsförvaltningen 
Bilaga KS 2014/ 61 / 5, yttrande från kommunstyrelsens förva ltning 
Bilaga KS 2014/61/6, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-03-04, § 49 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbest yrkande 
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KOMMUN 

Bilaga KS 2014/61/1 

l (3) 
2014-02-23 

DIARIENR: 2014/92 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -02· 2 5 
Olarienr;20) 4 102 jAktbilaga J..f 
Opb: l 

Svar på motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Mathias Goldkuhl (M) och Emil Klingström (M) inkom den 29 
oktober 2013 med rubricerad motion. iviotionärerna föreslår att samtiiga 
förvaltningar och kontor i Sala kommun ska börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Motionärerna skriver att det är viktigt att Sala kommun genomsyras av 
entreprenörskap och företagsamhet. Idag är Företagarcentrum kommunens länk till 
näringslivet. Detta är inte tillräckligt utan kommunens arbete med näringslivsfrågor 
tnc1si.e bli i.ydiigare O(h LreJCiit- Satutliga fötvaiUtingctf och koiltor tnås te bii 
delaktiga. Det som efterfrågas är en positiv attityd och tydligare samverkan meBan 
kommunens förvaltningar och näringslivet. Kommunens förvaltningar måste ha ett 
särskilt uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor i syfte att göra Sala till en kommun 
som fokuserar på jobbeD. a::h näringslivet 

Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen har yttrat sig över motionen. 

Företagarcentrum betonar att det är viktigt att alla förvaltningar har förståelse och 
ett bra synsätt tör vad ett fungerande näringsliv betyder för en kommun. 

Företagarcentrum och Samhällsbyggnadskontoret jobbar tillsammans inom 
Exploaterii-tgsforuin för att h<intera oHka företagsärtr1deii. Tanken är att detta ska ge 
ett bra arbetssätt för att leverera en bra service i företagsärenden. 

Kommunstyrelseförvaltningen lyfter fram att det har skapats ett medborgarkontor i 
Sala kommun som erbjuder självservice, rådgivning och samhällsvägledning via 
kommunens hemsicla, kontaktcenter och personliga hesök Menhargarkontoret 
besöks och kontaktas av kommuninvånare, besökare och företagare. Flera 
servicesidor på hemsidan riktar sig direkt till företag, men även övriga tjänster kan 
till stor del utnyttjas av näringslivet redan idag. 

Kommunstyrelsen har nyligen tagit fram en digital agenda med e-strategiskt 
program för Sala kommun. Agenda och program innehåller ntöver målet, att erbjuda 
enkel, effektiv och medborgarvänlig service, en uttalad fortsatt satsning på 
bredbandsutbyggnad i hela kommunen med målet att bredbandstillgängligheten ska 
vara 100% för kommunens hushåll och företag. Den digitala agendan för Sala 
kommun anger att kommuns elektroniskt lagrade information ska göras tillgänglig 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov_rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

för olika aktörer att vidareutnyttja för att bidra till utveckling av nya kommersiella 
eller ideella elektroniska tjänster. 

För att förbättra företagsklimatet har ett antal utbildningar i konsultativt 
förhållningssätt genomförts inom kommunen med stöd av länsstyrelsen, samt ett 
antal företagsträffar i samverkan med Företagarcentrum. 

Arbetet med näringslivsfrågor har alltid varit ett integrerat inslag i skolans 
verksamhet och på senare år har det fått ännu större plats. Eleverna vägleds i sina 
yrkesval genom studiebesök, företagardagar och praktikplatser- Förskolan och 
skolan har i de nya läroplanerna fått ett betydligt starkare uppdrag att arbeta med 
entreprenöriellt lärande. I skolans värld handlar det främst om at utveckla och 
stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta ideer till 
handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att 
ta risker. 

Entreprenöriellt lärande och företagande är alltså inte synonymer: Under 2011-
2013 genomförde Sala kommun ett projekt i grundskolan, med stöd av 
LJnsstyrelsen, för att utveckla det entreprenörielia lärandd. Si:afki: fokus hac däl' 
förlagts i skolorna på detta. 

Grunuskola.os elever förbereds för vuxeuiivet på olika sätt via kontakter med .löretag 
och företagare, bland annat genom företagsbesök och utbildning i 
arbetsmarknadskunskap inför framtida gymnasie- och yrkesval. Även 
g>;mnasieskolan har haft fokus på detta, och i synnerhet på kontakterna med 
n~ringslivet. ! Projektet "Framåt med mentorskap" erbjöds alla elever en erf2ren 
yrkesman inom arbetslivet i Sala som mentor- för att få starkare koppling till 
arbetslivet. 

Inom gymnasieskolan görs omfattande satsningar på arbetsplatsförlagt lärande med 
nära kontakter med näringslivet. Gymnasieskolan har även branschråd för att knyta 
skolan närmare arbetslivet. Att starta och driva företag hör mer hemma på 
gymnasieskolan än i grundskolan. 

Verksamhetsområdet Individ, Familj och Arbete på vård- och omsorgsförvaltningen 
arbetar för att människor inte ska hamna i utanförskap, arbetslöshet och 
bidragsberoende. 

I arbetet med att tillämpa valfrihetssystem enligt LOV har vård- och 
omsorgsförvaltningen kontakt med företag som ansöker om deltagande. Det har 
under den tid som pågått sedan införandet av valfrihetssystem i Sala kommun inte 
varit så många företag som visat intresse för att delta i systemet men möjligheten 
finns och de företag som ansöker och uppfYller viiikoren i förfrågningsunderlaget 
skall godkännas och med dem ska ett avtal tecknas. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har mängder av kontakter med näringslivet och 
företag i Sala kommun och då framförallt i det arbete som görs då det handlar om 
olika insatser till enskilda individer. Exempelvis kan det handla om frågor rörande 
praktikplatser och platser för daglig verksamhet på olika företag i Sala. 

2 (3} 
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Kommunstyrelsen 

Redovisningen visar sammantaget en mängd olika aktiviteter i Sala kommuns 
förvaltningar för att stödja och uppmuntra till ett bättre företagsklimat och intresse 
för företagande och dess betydelse för kommunens utveckling. Min bedömning är 
dock att det direkta operativa näringslivsarbetet måste skötas av Företagarcentrum. 
Den service företagen efterfrågar handlar ofta om en samordning av arbetsinsatser 
med Samhällsbyggnadskontor, teknisk förvaltning inom ramen för 
exploateringsforum. FtgC kan givetvis även vara behjälplig med att tillsammans med 
förvaltningarna initiera och driva projekt för att stärka förståelsen för företagande 
och därmed stärka positiva attityder till företag och företagsamhet. I det ingår 
givetvis de mjuka värdenas betydelse för företagande och företagsetableringar. 

Med hänvisning riil ovanstående föresiår jag att iedningsutskorter föresiår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per ·O lo;: Rapp (S) 

Ordförande kommunstyreslen 
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Bilaga KS 2014/61/2 

FÖRETAGARCENTRUM 

2013-12-11 

Svar på motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Företagarcentrum vill ge följande kommentarer till motionen: 

SALA KOMMU . 
Kommunstvmlsens förvaltning 

Ink. 2013 -12- 1 1 
Diarlenr 
201 

Dnr 2013/408 

FtgC är Sala kommuns näringslivsplattform. Vilket innebär att det är vi som jobbar för att skapa goda förutsättningar för nya 

och befintliga företag inom Sala kommun. 

FtgC utför genom avtal Sala kommuns näringslivsarbete. Vi har också fått ökade verksamhetsmedel vilket innebär att 

kommunen lagt en prioritering på näringslivsfrågorna. 

Sala kommun är en kommun med stor företagsamhet. Hela 13,1% av den arbetsföra befolkningen ansvarar för ett företag. 

Sala har ett högt nyföretagande. Ett starkt ben vad gäller service från FtgC. Enligt nyföretagarbarometern 1:a halvåret 2013 

återfinns sala på plats 148 bland landets 290 kommuner. Fram till dags dato har 164 företag registrerats i sala 2013. 

Entreprenörskap inom skolan i sala har goda betyg genom sina projekt (grundskola, gymnasium) l Svenskt Näringsliv senaste 

ranking ligger Sala på plats 92 av landets 290 kommuner. Det pågår också ett arbete inom förskolan med entreprenörskap. 

Själva kärnfrågan i motionen: att sala kommuns förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt uppdrag att arbeta med 

näringslivsfrågor i syfte att kunna göra Sala till en kommun som fokuserar på jobben och näringslivet. 

FtgC anser och vi tror att motionärer menar att: 

FtgC är den part som hanterar det operativa näringslivsarbetet för Sala kommun. 

FtgC arbetar tillsammans med Samhällsbyggnadskontor, Tekniska förvaltningen inom Exploateringsforum för att hantera 

olika företagsärenden. Tanken är att vi ska hitta ett bra arbetssätt mellan oss för att leverera en snabb service vad gäller 

företagsärend en . 

FtgC genomför årligen projekt vad gäller att påverka vårt företagsklimat i positiv riktning. 

FtgC anser att det är viktigt att alla förvaltningar har förståelse och har ett bra synsätt för vad ett fungerande näringsliv 

betyder för en kommun. 

Vård- och Omsorg samt Skola har i allra högsta grad beröringspunkter med näringslivet. Flyttar företag hit så innebär det att 

man tittar på en helhetsbild vad gäller kommunen och dess attraktivitet. 

Bland Salas medborgare finns självklart våra företagare som invånare. Därmed anser FtgC att alla vi som arbetar för Sala 

kommun måste sträva mot att ha ett gott kund bemötande. 

Vid ett antal tillfällen under en 5-årsperiod har genomförts utbildningar i konsultativt förhållningssätt bland tjänstemän inom 

bygg, miljö, hälsa, tekniska, information samt FtgC medarbetare för att ha ett gott kund bemötande. Det är möjligt att även 

tjänstemän från vård o omsorg samt skola ska deltaga vid sådana utbildningar med tanke på att näringslivsfrågorna går som 

en röd tråd på tvären genom alla förvaltningar. 

Cf~ ~) l ULL i A. ./"' 
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~KOMMUN 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

REMISS 

skolförvaltningens arbete med näringslivsfrågor 

BAKGRUND 
Moderaterna i Sala har i en motion till fullmäktige yrkat att uppdra till samtliga 
förvaltningar och kontor i Sala kommun att börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Med anledning av motionen har kommunstyrelseförvaltningen efterfrågat 
tjänstemannayttranden från samtliga tre förvaltningar. 

YTTRANDE 

l (2) 
2014-01-14 

REMISS 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Skolförvaltuingens bedömning är att arbete med näriugsiivsfrågor aiitid har varit ett 
integrerat inslag i skolans verksamhet och att detta på senare år fått ännu större 
plats. Det hindrar inte att det finns ytterligare steg att ta, för att förbättra detta. 

Inom skolan har studie- och yrkesvägledarna en viktig roll i kontakten med det 
lokala näringslivet. Eleverna vägleds i sina yrkesval bland annat genom studiebesök, 
företagardagar och praktikplatser. Förskolan och skolan har också i de nya 
läroplanerna fått ett bet<;dligt starkare uppdrag att arbeta med entreprenörie!lt 
lärande. 

Skolverkets definition: "Entreprenöriellt lärande innebär att 
utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, 
ansvar och omsatta ideertiii handling. Det handlar om att utveckla 
nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. 

Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta 
beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell och 
företagsam är samma sak Det betyder att ta tilivara möjiigheter och 
förändringar samt att utveckla och skapa värden -personliga, 
kulturella, sociala eller ekonomiska." 

Entreprenöriellt lärande och företagande är alltså inte synonymer, men begreppen 
är ändå nära besläktade med varandra. 

Under 2011-2013 genomförde Sala kommun ett projekt i grundskolan, med stöd av 
Länsstyrelsen, för att utveckla det entreprenöriella lärandet Starkt fokus har därför 
lagts i skolorna på detta. 

Grundskolans elever förbereds för vuxenlivet på olika sätt via kontakter med företag 
och företagare, bland annat genom företagsbesök och utbildning i 
arbetsmarknadskunskap, inför framtida gymnasie- och yrkesval. 

Även gymnasieskolan har haft fokus på detta, och i synnerhet på kontakterna med 
näringslivet. l Projektet "Framåt med mentorskap" erbjöds samtliga elever någon 



skolförvaltningen 

erfaren yrkesman inom arbetslivet i Sala som mentor - för att få starkare koppling 
till arbetslivet och dess villkor. 

Inom gymnasieskolan görs omfattande satsningar på arbetsplatsförlagt lärande med 
nära kontakter med näringslivet. Gymnasieskolan har även branschråd för att knyta 
skolan närmare arbetslivet. 

Förvaltningen har inventerat viktiga utvecklingsområden för att stödja eleverna att 
komma i arbete eller fortsatta studier. Ett sådant viktigt område berör nyanlända, 
di:ir ansträngningarna måste hli mycket större för att öppn<l möjlighetern<l att tidigt 
fä kontakt med närings- och arbetsliv. 

Förvaltningen har nyligen tillsatt en ny tjänst som biträdande skolchef som har 
mycket erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och betydelsen av kontakter med 
näringslivet. 

Förvaltningen ser det också som viktigt att ytterligare fördjupa frågor kring det 
entreprenöriel!a lärandet, för att stärka ungdomarnas initiativförmåga cch 
företagsamhet. Det kan ske på mänga olika sätt. Dels behöver skolan bli ännu mer 
öppen för den omvärld där eleverna senare skall verka. Men de behöver också 
möjlighet att få pröva och utveckla sina olika talanger, exempelvis genom att 
pi'aktiskt arueta med olika kulluryltl"ingar OLh utvecklas eftef var och ens förmåga. 

Den trots allt mest avgörande frågan är att vi har en utbildning av högsta kvalitet 
där alla anställda har höga förväntningar och vet att vi kan få alla barn och elever att 
lyckas. 

Sala kommun är ett föredöme när det gäller skolans arbete och syn på 
entreprenörskap och näringslivskontakter. Det finns skäl att arbeta för att den 
uiiden u ii r tydligare Och att Vi på så sätt får ytterligare draghjälp alt vässa OSS in O III 

dessa områden. 

JuneAnn Wincent 

skolchef 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyretsens förvaltn ing VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Klas-Göran Gidlöf Ink. 2014 -02- 1 o 
DlarlenrzOJJ-1- /112 jAktbilaga -3 
Dpb: l 

Yttrande ang. Motion om arbete med näringslivsfrågor. 

Motionärerna påpekar inledningsvis att det är av vikt att arbeta för att människor 
inte hamnar i utanförskap, arbetslöshet och bidragsberoende. Hela verksamhetsom
rådet Individ, Familj och Arbete, där exempelvis Arbetsmarknadsenheten ingår, 
inom förvaltningen har som huvudsakligt uppdrag att arbeta just med detta i en
skilda ärenden tillsammans med personer med olika grader av svårigheter att få en 
fast förankring på arbetsmarknaden. 

Sedan 2012-03-01 tillämpas valfrihetssystem enligt LOV, Lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem i Sala kommun och brukaren ges därmed möjlighet att välja utfö
rare av serviceinsatser (tvätt, städning och inköp )inom hemtjänst som beviljats 
utifrån socialtjänstlagen. 

Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den 
leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt 
och tecknat avtal med. 

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. 

Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han 
uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. 

Vård- och omsorgsnämnden erbjuder sedan 2012-03-01 utförare som önskar be
driva hemtjänst i form av serviceinsatser att ansöka om att få delta i ett valfri
hetssystem. 

Utförare som utför serviceinsatser har möjlighet att ansöka om att delta och kravet 
från kommunens sida är att utföraren är beredd att utföra insatser i samtliga delar 
av kommunen. 

I detta arbeta med att tillämpa valfrihetssystem enligt LOV har förvaltningen kon
takt med företag som ansöker om deltagande. Det har under den tid som pågått 
sedan införandet av valfrihetssystem i Sala kommun inte varit fråga om att så många 
företag visat intresse för att delta i systemet men möjligheten finns och de företag 
som ansöker och uppfyller villkoren i förfrågningsunderlaget skall godkännas och 
med dem ska ett avtal tecknas. 

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

Klas-Göran Gidlöt 
Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 Sata 

Fax: 0224-192 98 
va r d. och. omsorgstorva ltningen @sa la .se 

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

www.sala.se 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

Inom ramen för valfrihetssystem enligt LOV finns också möjligheter för nystartade 
företag att ansöka om deltagande och efter ett godkännande starta verksamhet och 
utföra de insatser som valfriheten omfattar. 

Här är det av vikt att förvaltningen för sin del ger ett korrekt och gott bemötande i 
de kontakter som i detta sker med företrädare för olika företag. Förvaltningen har 
till en del också många olika kontakter med näringslivet i Sala kommun i allt det 
arbete som görs då det handlar om olika insatser till enskilda individer. Exempelvis 
kan det handla om frågor rörande praktikplatser och platser för daglig verksamhet 
på olika företag i Sala. 

Naturligtvis har Vård- och omsorgsförvaltningen mängder av andra kontakter med 
näringslivet och företag på orten i sin dagliga verksamhet men dock har inte förvalt
ningen som sitt huvudsakliga uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor men ska i 
alla sina kontakter med företag på olika sätt alltid ge dess företrädare ett korrekt 
och gott bemötande. 

För Vård- och omsorgsförvaltningen 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Enheten för information, stöd och utredning 
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DIARIENR: 2013/408 
VITRAN DE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

SALAKOM · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -01- 1 '5 

YTTRANDE 

Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 
Moderaterna i Sala har inkommit med en motion där de anser att Sala kommuns 
förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt uppdrag att arbeta med 
näringslivsfrågor. Syftet är att göra Sala till en kommun som fokuserar på jobben 
och näringslivet. Motionen föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att uppdra 
till samtliga förvaltningar och kontor i Sala kommun att börja arbeta med 
näringslivsfrågor. 

I dag finns uppdrag för kommunens förvaltningar i reviderad strategisk plan för 
2014-2016. Inför arbetet med de strategiska planerna beslutar kommunstyrelsen 
om gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)och ger direktiv inför 
nämndsarbetet med de strategiska planerna. Den strategiska planen är 
kommunfullmäktiges st}'rdokument där anges mål och resurser för nämndernas 
arbete. Med utgångspunkt från de P.. strategiska p!aP..en arbetar nämnderna fram 
förslag till verksamhetsplaner, där nämnderna konkretiserar de 
kommunövergripande strategierna och målen till verksamhetsmåL 
Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till kommunfullmäktige hur man 
avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. 1 dessa dokument finns beskrivningar för hur 
kommunens verksamheter skall bedrivas. 

Sala kommun har i sin nya organisation fokuserat på att förbättra 
medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet i den kommunala verksamheten. 

Ett Medborgarkontor har skapats i Sala kommun som erbjuder självservice, 
rådgivning och samhällsvägledning via vår hemsida, via vårt kontaktcenter och vid 
personliga besök på vårt kontor i kommunhuset Kontoret besöks och kontaktas av 
kommuninvånare, besökare och företagare. 

MEDBORGARKONTORETS_TJÄNSTER 

• Självservice 

• Boka rådgivning och vägledning 

Bygglovsrådgivning 

Energirådgivning 

Konsumentrådgivning 

• 

Budget- och skuldrådgivning 

Ovrig information och service 

Kontaktcenter 0224-7 4 70 00 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 SO 
information@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

Informationsenheten 
a nders. jo ha nsso n@ sa la.se 

Direkt : 0224-74 78 07 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunens Självservice innehåller idag cirka 170 servicesidor för kommunala 
tjänster. Servicesidorna innehåller information om tjänsten, formulär och blanketter 
för ansökan och anmälan direkt samt kontakt till ansvarig handläggare . Tjugofem 
Självservicetjänster riktar sig direkt till företag, men även övriga tjänster kan till 
stor del utnyttjas av näringslivet redan i dag. Det finns även möjlighet att boka tid 
för rådgivning och vägledning om Bygglov och Energirådgivning. 

Kommunstyrelsen har därtill nyligen tagit fram en Digital agenda med e-strategiskt 
program för Sala kommun. Agenda och program innehåller utöver målet att erbjuda 
enkel, effektiv och medborgarvänlig service en uttalad fortsatt satsning på 
bredbandsutbyggnad i hela kommunen med målet att bredbandstillgängligheten ska 
vara 100 procent för kommunens hus håll och företag. Den digitala agendan för Sala 
anger också att kommunens elektroniskt lagrade offentliga information ska göras 
tillgänglig för olika aktörer att vidareutnyttja för att bidra till utveckling av nya 
kommersiella eller ideella elektroniska tjänster. 

För att förbättra företagskiimatet har ett antai utbiidningar i konsuitativt 
förhållningssätt genomförts inom kommunen med stöd från länsstyrelsen. Samt ett 
antal företagsträffar i samverkan med Företagarcentrum. 
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2014-01-07 



SALA KOMMUN . 
Kommun!'1tvrelsens förvaltning 

,Ink 2013 -10- 2 9 
l 

Bilaga KS 2014/61/6 

vtno eraterna 
Sala 

Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Vi Moderater tror på ett Sala där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå 

till, ett Sala som låter alla komma till sin rätt. Vi tror på ett Sala som fortsätter 

framåt med en tydlig arbetslinje, som inte styrs till utanförskap och bidragslinje. 

Frågan om jobben är för oss Moderater avgörande för hur Sala kommer att 

utvecklas. Jobb är inte något som skapas av politiker utan jobb skapas av 

människor som tror och vågar att arbeta för sina ideer. Det är därför viktigt att 

Sala erbjuder goda förutsättningar för företagande. 

Sala ska vara en kommun som genomsyras av entreprenörskap och företagsamhet. 

För att uppnå det krävs det en positiv attityd och tydligare samverkan mellan 

förvaltningar, förvaltningskontor och näringslivet. Idag har Företagscentrum rollen 

att vara kommunens länk med näringslivet. Företagscentrum fyller en viktig funktion 

men det räcker inte. Kommunens arbete med näringslivsfrågor måste bli tydligare 

och bredare. Det måste ske genom ett arbete där samtliga av kommunens 

förvaltningar och kontor är delaktiga och verksamma. 

Därför anser vi att Sala kommuns förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt 

uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor i syfte att kunna göra Sala till en 

kommun som fokuserar på jobben och näringslivet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till samtliga förvaltningar och kontor i Sala Kommun att börja arbeta 

med näringslivsfrågor. 



~~ 
Peter Molin 

4.~ . 
l 

Ut. . 
n-0 ov rikss~ 

Tjänstgörande ersättare 

~tnoderaterna 
1 ~ala . Z 

,~; .~:zfiv'(Jr .. -"'1 

Andreas Weiborn 



SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2014/377 

§ 29 Interpellation till ordföranden i vård- och omsorgsnämnden 
omOS 

Justerandes Slgn 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) hemställer om att få ställa rubricerade interpellation till ord
föranden i vård- och omsorgsnämnden Karin Karlsson (S). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

åt! interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 
bevakning 

r 
Utdragsbestyrkande 
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SALA KOMMUN. 
Kommunstyretsens forvaltmng 

Ink. 2014 ·02- 2 5 
Dlarienr~)O\ 4-/ ZJ -~f !Aktb\laga i 

Dpb: l 

Interpellation till ordförande för Vård- och Omsorgsnämnden om OS 

Under perioden 7-23 februari utspelade sig Olympiska vinterspelen 2014 (OS) strax 
utanför Sotji i Ryssland. Det är en av de största sportfesterna som äger rum och 
oavsett ålder så väcker OS ett stort intresse. Tidigare år har Sveriges Television 
sänt OS men i år sände Visat OS. Det har inneburit att äldreboenden i andra 
kommuner inte har kunnat visa OS för sina boenden. Hur det är i Sala är för mig 
oklart och därför vill jag i denna interpellation fråga ordförande för Vård- och 
Omsorgsnämnden följande: 

1. Hur stor del av de boende på kommunens äldreboenden har kunnat följa 
vinter OS 2014? 

2. Har Vård- och Omsorgsförvaltningen någon policy för att kunna tillgodose 
möjligheterna att följa större sportarrangemang på tv tillexempel OS eller 
fotboll/hockey VM 

Andreas Weiborn (M) 

.r 



l (l) 
2014-()3-14 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
Karin Karlsson Ink. 2014 -03- 2 o 

Diarienrzv!\..f }'5<:;.:; IAktbilaga :z 

Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) om OS 

Andreas Weiborn (M) har i en interpellation till ordförande i vård-och 
omsorgsnämnden frågat: 

Dpb: 

1. Hur stor del av de boende på kommunens äldreboenden har kunnat följa 
vinter- os 2014? 

' 

2. Har Vård- och omsorgsförvaltningen någon policy för att kunna tillgodose 
möjligheterna att följa större sportarrangemang på tv till exempel OS eller 
fotboll/hockey VM? 

I alla kommunens äldreboenden utom Ekebygården har de boende kunnat titta på 
årets vinter-Os i TV 3. 

Det finns ingen policy i vård-och omsorgsförvaltningen om att kunna tillgodose 
möjligheterna att följa större sportarrangemang på TV eftersom det fram till OS i år 
varit någon av fri-TV- kanalerna som haft sändningsrättigheterna. Sändningar har 
därmed kunnat följas i de tillgängliga TV- kanalerna, i alla äldreboende n. 

Kommunens äldreboenden förvaltas av Tekniska kontoret/Lokalförvaltarna som 
formellt är hyresvärd, Vård- och omsorgsförvaltningen är hyresgäst. Kanalutbudet 
är hyresvärdens ansvar. 

För närvarande pågår en uppgradering av utbudet av TV- kanaler i kommunens 
äldreboenden. Först ut är jakobsbergsgården och johannesbergsgatan 2. 
Lokalförvaltarna och SalaN et har slutit avtal om ett baspaket vilket innebär att det 
kommer att finnas 22 kanaler att titta på. Det baspaketet innehåller bland annat TV 
3 och Kanal 5, som de boende framförallt önskar ha tillgång till, utöver fri-TV
kanalerna. Fri-TV-kanalerna är: SVT l, SVT 2, SV!' 24, Barnkanalen, 
Kunskapskanalen, TV 4, TV 6 och TV Finland. 

Karin Karlsson (S) 

Ordförande 

Vård-och omsorgsnämnden 

SALAKOMMUN 
Vård· och omsorgsn~mndefl 
Bo~ 304 
733 25 Sara 

Be.söksadre~s: Stora Torget l 
Växel: 0224· 74 70 00 
Fax; 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Karin Karlss<ln 
Nämndordförande VON 
kafln.l.:a rlsson@sa la.se 
Direkt: 0224-74 7103 



SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2014-02-24 

Dnr 2014/242 

§ 28 Interpellation till kommunalrådet om Salas ekonomiska kontroll 

Justerandes sign 

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

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

l!!t interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde. 

Utdrag 

bevakning 
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-~LA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Interpellation om Salas ekonomiska kontroll Ink. 2014 -02- 1 3 
Diarienr "?D!4 j 2421Aktbilaga j 

O p b: 

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 sätta in åtgärder för alt detta inte ska 

upprepa! igen. 

Därför vill jag i den här interpellationen fråga kommunalrådet om 

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

kontrollen inte ska upprepas? Samt 

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

ekonomiska kontrollen inte ska upprepas? 

Andreas Weiborn (M) 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-02-28 

Namn: Håkan Wallen 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2.014-01-2.2. 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRsLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- o 3 
Dlarlenr ;{;O /'-f / 41n•J 1Aktbitaga f 
Dpb: 

Gatuadress: -~~~Jl.~~~_!lat~_!l _ _? ____________________________________________________ _ 

Postnummer, ort : _?33g~~~--

Förslagets rubrik: 
Tak för utemusaktiviteter 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Då det ibland är brist på lokaler för motionsidrott skulle det kunna kompletteras med ett enkelt utomhustak för uthyrning. 
Vi har även dåligt utomhusklimat på sommaren då ex. Sala Gymnastikfört>ning försöker sig köra gympa ute men vädret är allt id inte det 
bästa. Även vår höst kan det vara trr:vligare att ho. aktiviteter utomhus. 
Placeringen kan vara Vallaskolan, Måns O Is, Silvköparen då det vintertid kan var husvagnsförvaring. 
Fritis lekis kan ev. utnyttja det för sina aktiviteter. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuJ:l gifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens h msida. 

SALAKOMMUN 
Kommunf ullmäktige 

Box 304 
733 2S Sala 

Underskrift: :'_Z __ ~_:l!f;~~------- ----
Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

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

Vlrve Svedlund 

Komm unfullmäkt iges sekreterare 

v irve.svedtund@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 











Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 14mars 2014 10:23 
Sofia Nilsson 

Ämne: VB: Formulardata från "Service- Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Frän: kommun.info@sala.se [mailto :kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 6 mars 2014 14:46 
Till : Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata fr~n "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Myntgatan 15 

E-post ( email) 
vvsgunnar@gmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Gunnar Eriksson 

Vill du att vi kontaktar dig? (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_ text) 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 1 4 
Oiarle n2Dj~ /5 1'3 !Aktbll~ga J 
Opb: f 

hastighetssänkning till 50 Km l Timme, FRÅN rondellen Ica kvantum till avfart mot fagersta , finns inte en 
enda nackdel att inte sänka, BL,A så rar vi boende på jakobsdal tystare, for om dom "säg" kör 70 efter en 
begränsning till 50 , så är vi bra mycket nöjdare , i dag som det är 70 så kör många 90 km , å även sala 
bostäders gavlar tar inte höga ljud, dessutom finns det en mycket använd busshållplats , där ungdom busar 
retas med varann , å rätt vad det är så är olyckan framme PS dessutom borde de göras ett övergångsställe 
norr om Ica kvantum rondellen , DÅ skulle mina barn-barn bara behöva gå över en gata ( nu blir det 4 gator) 
gäller givetvis alla som bor,bryggeri mm väster om sala ! ! ! 

Telefon/mobil (phone) 
0706724100 

Länk till sida 
Med borgarforslag 

l 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- o 4 
Dlarlenr,20J4- J 41-5 1Aktbllaga 1 
Opb: f 

CEN T ERPART IET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion ang Omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

Allt oftare möter vi äldre personer som uttrycker oro för sin situation och för den 
framtid som väntar dem. Man efterfrågar boenden där man har sin egen 
lägenhet men med tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och 
enklare måltider, kort sagt det som i debatten definieras som Trygghetsboenden. 
Man vill känna sig trygg och mindre ensam och dessutom vara säker på att vid 
behov få omsorg. 

Tyvärr förstärker den utveckling som nu sker i kommunen den oro som många 
äldre känner. Personalen inom såväl vård- och omsorgsboenden som inom 
hemtjänsten gör stora och värdefulla insatser för de äldres vardag. Antalet 
platser inom vård- och omsorgsboenden minskar dock. Detta trots att det nya 
boendet- Johannesbergsgatan 2- öppnas under våren . Under det senaste året 
har istället ett antal platser inom vård- och omsorgsboenden dragits in, däribland 
Lindgården i Kila med drygt 20 platser. Diskussioner förs också om att stänga 
platser även på andra boenden. Antalet korttidsplatser, bl a på Ålängan, har 
minskat. Detta har gjorts med hänvisning till att kostnaderna ska minska. 
Förändringarna har dock inneburit att antalet hemtjänsttimmar ökat dramatiskt 
samtidigt som många äldre fått en försämrad livskvalitet. 

Beslut finns om att ta fram en äldreplan för Sala kommun. Men vi anser att den 
utveckling som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras snarast. De 
äldre i Sala kommun har inte tid att vänta på äldreplanen. Vi är övertygade om 
att vi skulle kunna nå avsevärda förbättringar genom att öppna ett antal mindre 
trygghetsboenden i kommunen. Vi tror inte att storskaliga lösningar alltid är det 
bästa. 

Det som snarast bör göras är att återigen öppna Lindgården som ett 
trygghetsboende. Likaså bör möjligheterna utredas att kombinera Björkgården i 
Västerfärnebo med ett trygghetsboende, utredas möjligheterna att etablera ett 
trygghetsboende i anslutning tillÅsgården i Möklinta samt att etablera ett 
trygghetsboende i Ransta. Genom kombinationer med andra verksamheter, ex 
hemtjänsten eller andra kommunala eller privata verksamheter som finns på 
plats, bör detta gå att lösa på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 



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

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att öppna 
Lindgården som ett trygghetsboende, 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende i kombination med Björkgården i Västerfärnebo 
och i anslutning tillÅsgården i Möklinta samt 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende i Ransta. 

Christer Eriksson ( C ) 

Mårten Öhrström ( C ) Anders Westin ( C ) 

Gustaf Eriksson ( C ) Maila Pettersson ( C ) 

Hans Johansson ( C) Christer Gustafsson (C) 

Kerstin Larsson ( C ) Sven-Olof Pettersson ( C ) 

Anna Gillerblad ( C ) 



Motion om en busslinje till Enköping 

Kollektivtrafiken är bra för miljön och den underlättar resan till jobbet eller skolan. 
Det är viktigt att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla. Den får inte vara bunden av 
geografiska gränser och måste tillgodose resenärernas behov. 

Som boende i Sala ska det vara enkelt att resa kollektivt till så väl jobbet som skolan 
eller till bekanta i en grannkommun. l dag kan boende i Sala resa direkt till bland 
annat; Stockholm, Uppsala, Västerås, Avesta och Borlänge med olika aktörer inom 
kollektivtrafiken. Det går däremot inte att åka buss till Enköping. Det borde vara lika 
enkelt ta bussen till Enköping som till någon annan närliggande kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att fullmäktige beslutar att 

Att Sala Kommun initierar en process med aktörer inom kollektivtrafiken att utreda 
behovet av en busslinje till En köping 

Att utreda förutsättningarna för en busslinje till Enköping 

Andreas Weiborn (M) 



Motion om nyckeltal 

Det skall vara enkelt och lätt för en medborgare att via kommunens hemsida gå in 
och hitta information om kommunens förvaltningar och dess verksamheter. 

Det borde exempelvis snabbt gå att se vilken budget en viss förvaltning har och hur 
mycket av budgeten som förvaltningen har gjort av med. Samt även hur många 
anställda som arbetar på förvaltningen, och hur förvaltningens verksamhet ligger till i 
regionala- och nationella kvalitetsindex. 

Vidare borde tillexempel skolförvaltningen redovisa hur betygen är för kommunens 
skolor samt i jämförelse med regionala- och nationella betygsindex. Inom Vård och 
omsorgsförvaltningen borde kvalite samt brukarnas nöjdhet redovisas i jämförelse 
med regionala- och nationella index. Kommunstyrelsens förvaltning borde redovisa 
handläggningstider för olika ärendetyper underordnat dess kontors olika 
verksamheter. 

Sala Kommun borde därför enligt ovan exempel ta fram och börja redovisa nyckeltal 
för respektive kommunförvaltning. Dessa nyckeltal bör således vara anpassade efter 
de verksamheter som förvaltningen bedriver. 

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse och exempel yrkar jag att Sala 
kommunfullmäktige beslutar att 

Att uppdra till skolförvaltningen att börja redovisa nyckeltal på hemsidan 

Att uppdra till Vård- och Omsorgsförvaltningen att börja redovisa nyckeltal på 
hemsidan 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning och dess kontor att börja redovisa 
nyckeltal på hemsidan 

Andreas Weiborn (M) 
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