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Ekebyskolans aula 

Måndagen den 27 oktober 2014, kl 19.00 

Sammanträdet in/eds med att beredskapssamordnare Rickert O/zon och räddnings
tjänstens chef Göran Cederho/m informerar om branden, de akuta insatserna och 
efterarbetet. 

1 Val av protokolljusterare 

2 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 
för mandatperioden 

3 Val av valberedning samt anmälan av gruppledare 

4 Anmälningsärenden 

5 Avsägelser 

6 Delårsrapport för Sala kommun CKH 50) 

7 Revisionsrapport samt revisorernas bedömning av delårsrapport 

8 Åtgärder på kvarteret Lodjuret; delegation (KH 51) 

9 Avtal och reglemente för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden mellan 
Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland (KH 52) 

10 Svar på medborgarförslag om boende för dem som inte är kreditvärdiga (53) 

11 Svar på medborgarförslag om boendestöd till fler kommuninvånare (KH 54) 

12 Svar på medborgarförs!ag om tak för utomhusaktiviteter (KH 55) 

13 Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondell (KH 56) 

14 Svar på medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att utveckla 
kulturkvarteret Täljstenen (KH 57) 

15 Svar på motion från Mathias Goldkuhl (M) om en kommunal innovationsstrategi 
(KH 58) 

16 Svar på motion från Peter Molin (M) mfl om service- och tjänstegaranti i Sala 
kommun (KH 59) 

17 Svar på motion från Carola Gunnarsson (C) och Gustaf Eriksson (C) om att ta del 
av satsningen på Tekniksprånget (KH 60) 

18 Svar på motion från Carala Gunnarsson (C) om att satsa på yrkesintroduktion 
för ungdomar (KH 61) 
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19 Svar på motion från Monica Fahrman (MP) om att införa fadderskap för 
invandrare i Sala kommun (KH 62) 

20 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om att redovisa nyckeltal (KH 63) 

21 Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om körkortsprofil på gymnasiet (KH 
64) 

22 Svar på motion från Carola Gunnarsson (C) m fl om att få en giftfri vardag (KH 
65) 

23 Svar på motion från Erik Åberg (MP) och Monica Fahrman (MP) om att flytta 
ansvaret för kulturskolan (KH 66) 

24 Svar på motion från Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V) om 
utredning av kulturskolans organisatoriska placering (KH 67) 

2S Svar på motion från Andreas Weiborn (M) om en strategi för ett växande Sala 
(KH 68) 

26 Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år (KH 69) 

27 Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom ett år (KH 70) 

28 Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska verkställas (KH 
71) 

29 Kompletteringsval 

30 Inkomna motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 

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

Sala den 16 oktober 2014 

Virve Svedlund 
Sekreterare 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRelSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/986 

Delårsrapport för Sala kommun 

INLEDNING 
Delårsrapport 2014-08-31 för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/166/1, delårsrapport 
Bilaga KS 2014/166/2, beslutsprotokoll nämnderna 
Bilaga KS 2014/166/3, uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2014 
Bilaga KS 2014/166/4, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 170 

Ekonomichef Lennart Björk och redovisningsekonom Anna Cedervång föredrar 
ärendet. Controller Inger Lindström, kommunchefjenny Nolhage, förvaltningschef 
JuneAnn Wincent samt personalchef Jane Allansson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 
att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen 
för Sala kommun ska ha positiv balans, 
att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2014, samt 
att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen 
för Sala kommun ska ha positiv balans, 

att godkänna redovisningen av de interna kontroll planerna 2014, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Utdrag 
ko mm unfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
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Delårsrapporten visar ett överskott på + 41,9 mkr. Däremot pekar helårsprogno
sen på ett ringa överskott på + 1,2 mkr att jämföras med budgeterat resultat på + 

5,6 mkr. Nämnderna visar i ett överskott på + 0,3 mkr. Resultatet efter justering 
av realisationsvinster är för hela kommunen på årsbasis minus - 0,2 mkr. 

Balanskravet innebär att delårsprognosen är uppfylld men inte helårsprognosen. 
I Strategisk plan 2014-2016 inräknades och förväntades återbetalning under året 
från AFA-försäkring med + 9,0 mkr. Dessa extra resurser är nu osäkert om de 
betalas ut under 2014 och har därför inte medräknats i balansräkningen. En bi
dragande orsak till negativ balans är också kommunens självrisk för branden på 
719 tkr. Ätersökning av extra kostnader kommunen haft i samband med branden 
är inte medräknade i delårsrapporten. 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på + 21,4 mkr gör investeringar. Verk
samhetens budgeterade investeringsvolym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utö
kats med +50,9 mkr. Överskottet är huvudsakligen hänförligt till kommunstyrel
sens förvaltnings, tekniska kontor, medborgarkontor samt vård- och omsorgs
nämnden. 

Förvaltningsberättelsen lyfter fram många viktiga händelser inom respektive 
ansvarsområde. Den i särklass viktigaste händelsen är den stora skogsbranden i 
juli och augusti. Den har påverkat och förändrat många människors liv och var
dag. Sala kommun kommer att behöva erbjuda krisstödssamtal för drabbade lång 
tid framöver. Den kommunala verksamheten måste kunna möta upp för detta 
behov och anpassas framöver för att klara denna uppgift och tillika den ordinarie 
verksamheten. 

Sala kommuns folkmängd har ökat med 39 personer under det första halvåret 
2014 och uppgår nu till 21 808 personer. Sala kommun erbjuder alla medarbe
tare som är anställda fr. o m 2014-01-01 minst 14 dagar friskvårdskupongertill 
ett värde av 1 000 kr per år. Kupongerna kan användas som betalning för frisk
vård fria från förmånsbeskattning enligt Skatteverkets regler. 

l den numera årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kom
munövergripande mål i fyra perspektiv: samhällsutveckling, verksamhet, medarw 

betare och ekonomi. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta och sä
kerställa mål uppfyllelsen på ett tydligt sätt. Många indikatorer behöver ses över 
och förfinas för att bättre kunna följa upp verksamheten. Ett led i detta är delta
gande i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet). 

En genomgång av samtliga mål visar att flera av dessa är uppfyllda men åtskilliga 
endast delvis uppfyllda eller ej genomförda mätningar. Det är viktigt att arbetet 
med att följa upp och nå måluppfyllelse intensifieras. I Strategisk plan 2014-2016 
finns tre mål som främjar god ekonomisk hushållning. Perspektivet hållbart sam
hälle visar möjligheter till delvis eller hel måluppfyllelse. Däremot inte uppfylls 
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inte målet i perspektivet medborgare i form av god service av hög kvalitet samt i 
perspektivet ekonomi heträffande två av tre delmålen. 
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Snabbfakta, 4 är i sammandrag 

Bokslut 2011 Bokslut 2012 
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Bokslut 2013 Budget 2014 Prognos 2014 
~----"--_._._,----,--_._----"_ .. _-,_ ... _,~._-----~ ---~-----'--'"--"--------~"'--"--'-"-"-" 

Årets resultat, mkr 12,5 39,3 65,1 5,6 

Arets resultat som andel av 1,2 3,7 6,0 0,5 

skatteintäkter, bidrag och 
utjämning, % 

Nettokostnader, mkr 1007,6 1012,7 1019,8 1099,3 

-förändring från föregående 3,2 0,5 0,7 7,8 

år, % 

Nettokostnader justerade 1033,7 1049,8 

med jämförelsestörande 
poster, mkr 

-förändring från föregående 2,6 1,6 4,7 

år, % 

Skatteintäkter, bidrag, ut- 1028,0 1057,7 1091,5 1114,8 

jämning, mkr 

- förändring från föregående 3,2 2,8 3,2 3,0 

år, % 

Nettokostnadsandel av skat- 98 96 93 99 
teintäkter bidrag och utjäm-
ning, % 

Finansnetto, mkr -7,8 -5,7 -6,6 -10,0 

Nettoinvesteringar, mkr 76,3 121,4 103,8 111,7 

I bokslut 2012 redovisas en jämförelsestörande intäkt från AFA med 21 mkr och i bokslut 2013 redovisas 
jämförelsestörande intäkt från AFA med 20,4 mkr och prestationsersättning med 9,6 mkr. Dessa poster 
påverkar jämförelserna mellan åren. 
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Viktiga händelser 
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• För förvaltningens samtliga verksamheter gäller att den stora skogsbran
den i juli och augusti påverkade mycket. En krisledningsorganisation 
upprättades och många medarbetare fick i det akuta skedet helt andra 
arbetsuppgifter än normalt. För flera verksamheter kommer branden 
medföra nya och annorlunda arbetsuppgifter för lång tid. 

o Samarbete med Heby kommun om en gemensam nyanställning aven 
samhällsutvecklare för bred band. 

• Arbetet med omgörning av hemsidan är påbörjat och löper vidare under 
hela hösten. 

• Ståplatsläktare till konstgräsplanen inhyrd. 

e Nytt golv i Kungsängsgymnasiets idrottshall. 

• Aktiva detaljplaneärenden: EveIund, Östra kvarteren/Silvervallen, Frid
hem, Stadsparken, Kaplanen, Rådmannen 6 och Lärkans sportfält. Nya 
detaljplaneuppdrag: Stampers och Prosthagsskolan. Ändring av detalj
planen för Kv Lodjuret. 

• Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen i maj,bör följas av arbete med 
"handlingsplan". Ortsanalyserna - de två sista (Broddbo och Saladamm) 
är färdigställda, samtliga utgör nu underlag för ÖP. Kommuntäckande 
översiktsplan - påbörjat del 1 -formell planprocess planeras till 4:e 
kvartalet. 

• Ätgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala inleddes. 

• Reviderade riktlinjer för skolskjuts antagna av KS. Reviderade riktlinjer 
för färdtjänst framarbetade, ännu inte beslutade. 

• Restaurang Kristina på Vallas kolan och Äkra skolrestaurang placerar sig 
bland de 85 bästa skoimåltidsköken i Sverige i rankingen gjord av White 
Guide Junior 2014. 

• Framtagande av kommunens lokalutredning. 

• Förslag om policy mot korruption, mutor och jäv samt förslag om riktlin
jer för friskvård och gåvor från arbetsgivare till personal har tagits fram 
för politisk hantering i höst. 

e Förstelärartjänster inrättas. 

• Under våren tas avgörande beslut om att bygga ut förskolorna i 
Sätrabrunn och Salbohed. 

• En IKT-pedagog anställs för att stärka kompetensen kring tekniksats
ningen i förskola och skola. 
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• Kulturgarantin återupprättas, vilket gör att förskolan och grundskolans 
alla årskurser systematiskt arbetar med att involvera olika kulturformer 
som lärstilar och öka elevernas generella kulturintresse. 

• Årskurs 6 flyttas tillfälligt från Ransta till Sala tätort, för att ge plats åt 
mer förskoleverksamhet. 

• Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Sedan 2012 fram till slutet av 
augusti 2014 är nettoinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 
20 bara i år. 

o Ca 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet äldre
omsorg. Anledningen till det är öppnandet av det nya boendet johannes
bergsgatan 2, samt förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett 
"Tryggt boende för äldre". 

• Under perioden har efterfrågan på Vård- och omsorgsboendeplatser ökat. 
Utskrivningsklara från lasarettet har inte kunnat erbjudas boende och 
stora kostnader har därför uppstått. 

• Verksamhetsuppföljningssystemet lntraphone har införts inom hemtjäns
ten. 

• Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnads-
lyftet. 

• Planering av Familjecentralen har pågått under våren. 

• jobbcenter är igång sedan den 1/3 2014. 

• Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 under alla lov har införts .. 

Ekonomisk översikt 

RESULTATUTVECKLING 

Sala kommuns helårsprognos för 2014 pekar mot ett överskott på 1,2 mkr att 
jämföras med budgeterat resultat på 5,6 mkr. I resultatet ingår realisationsvins
ter med 1,4 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsbudget. Nämnder
na redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Resultatet efter justering av realisations
vinster är -0,2 mkr. 

Delårsresultatet visar ett överskott på 41,9 mkr. Resultatet efter justering av rea
lisationsvinster (1,4 mkr) är 40,5 mkr. 2013 års delårsresultat var 70,0 mkr. 

BALANSKRAV 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 
än kostnaderna. Delårsresultatet uppfyller balanskravet medan helårsprognosen 
inte uppfyller balanskravet. 
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_~ .. ,~, __ ,~ ___________ . ________ .~ ____ ~Jår __ ... _. __ .. _,_~~~~,~rsprognos 

Arets resultat 

Realisationsvinst 

Justerat resultat 

41,9 

-lA 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING, MÅLUPPFYLLELSE 

1,2 

-lA 

-0,2 

Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekono
misk hushållning. 

Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska an
vänds så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv 
som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att 
kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verk
samhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk 
hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrap
porten och årsbokslutet. 

För att nå en hållbar ekonomisk utveckling ska följande indikatorer vara upp
fYllda: 

årets resultat uppgår till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbi
drag och utjämning. 

ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är större än netto
kostnadsökningen. 

nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag. 

Arets resultat uppgår till 0,1 %. Nettokostnadsökningen är större än ökningen av 
skatter, bidrag och utjämning. Nämnderna bedriver sammantaget verksamheter
na inom beslutade anslag. Verksamheterna beräknas gå med ett överskott på 0,3 
mkr. Prognosen pekar mot att målen inte kommer att uppfYllas annat än för 
nämndernas resultat. 

Hänsyn har tagits till jämförelsestörande intäkter, återbetalning från AFA
försäkring och prestationsersättning. 

NETTOKOSTNADER, SKATTEINTÄKTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 

Verksamhetens nettokostnader bedöms öka gentemot budget med 17,6 mkr till 
1116,9 mkr. Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skatteintäkter, 
bidrag och utjämning ligger på 99 % vilket är samma som den budgeterade net
tokostnadsandelen. 

Skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostiseras gentemot budget samman
taget öka med 9,4 mkr till totalt 1124,3 mkr. Skatteintäkterna har ökat med 3,6 
mkr beroende på ökat skatteunderlag. Bidrag och utjämning har ökat med 5,8 
mkr. 
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FINANSNETTO 

Finansnettot beräknas i helårsprognosen förbättras med 3,8 mkr. Finansnettot 
uppgår till -6,2 mkr. I de finansiella kostnaderna redovisas låneräntor och ränta 
på pensionsavsättningar. De finansiella intäkterna består av räntor på likvida 
medel och avkastning från de kommunala bolagen. 

PENSIONER 

Pensionskostnaderna bygger på prognoser från KP A. Pensionerna beräknas i helårspro

gnosen öka med 3,5 mkr. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr, inkllöneskatt 

12-08-31 13-08-31 14-08-31 

Avsatt till pensioner 

Ansvarsförbi ndelser 

Finansiella placeringar 

Summa 

28,4 

581,6 

0,0 

610,0 

36,0 

620,4 

0,0 

656,4 

De totala pensionsförpliktelserna för kommunens anställda uppgår till 629,1 
mkr. 

BUDGETAVVIKELSER OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR STYRELSE/NÄMNDER 

Kommunstyrelsens och nämndernas prognostiserade budgetavvikelser och 
måluppfyllelse framgår av avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser". 

DRIFTBUDGETENS UTFALL 

Helårsprognosen pekar mot ett överskott på 0,3 mkr. 

Avvikelserna fördelar sig på styrelse/nämnder enligt följande: 

Nämnder/styre!se, mkr 

Kommunstyrelsen 

Revision 

Överförmyndare 

Bildnings- och lärandenämnd 

Vård- och omsorgsnämnd 

Summa 

2014 

0,8 

0,0 

0,1 

4,1 

-4,7 

0,3 

39,0 

590,1 

° 629,1 

I delårsredovisningen är snittförbrukning av budget 63,2%. I 2012 års delårsre
dovisning var förbrukningen 63,3%. 

INVESTERINGAR 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på 21,4 mkr. Verksamhetens budgete
rade investeringsvolym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med 50,9 mkr. 
Överskottet är huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltnings tek-
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niska kontor och medborgarkontor samt vård- och omsorgsnämnden. Överskott 
prognosticeras för servicebyggnad i Stadsparken, tillagningskök i Varmsätra, 
äldreboendet och Lärkans sportfält. Kommunstyrelsens förvaltnings samhälls
byggnadskontor redovisar ett underskott. 

Nettoinvesteringarna per sista augusti uppgår till 37,6 mkr eller 23.1 % av bud
get. 2013 var nettoinvesteringarna 56,4 mkr eller 32,2 % av budget. Större inve
steringar har under delåret gjorts i VA-och parkprogramen, teknisk service och 
lokalprogramet. 
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STATISTIK 
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Sala kommun har tre förvaltningar, Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), Skol
förvaltningen (SKF) och Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF). Den statistik som 
här presenteras totalt och förvaltningsvis kommer från vårt personal- och löne
system. 

ANTAL MEDARBETARE 

Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun var, 2014-06~30: 

2007 2008 2009 2010 

Tillsvidare 1872 1871 1772 1651 

Visstidsanställda 188 143 115 120 

Totalt 2060 2014 1887 1771 

2011 2012 

1623 1629 

134 104 

1757 1733 

2013 

1627 

110 

1737 

2014-
06-30 

1609 

117 

1726 

Våra två största förvaltningar är Skolförvaltningen och Vård- och Omsorgsför
valtningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun 
utgör inget undantag med 80 % kvinnor och 20 % män. 

Fördelning tillsvidareanställda män/kvinnor 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 177 548 652 

Män 153 127 69 

Summa 330 675 721 

Varav deltidsanställda 

KSF SKF VOF 

Kvinnor 35 74 271 

Män 7 17 15 

Summa 42 91 286 

Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och Omsorgsförvaltningen. Sala 
kommun strävar efter att skapa möjlighet att erbjuda fler medarbetare heltids
tjänst. Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och 
att samordna det med kontinuitet, ekonomi och ökad sysselsättningsgrad för de 
medarbetare som så önskar. Som ett led i detta arbete har års arbetstid införts för 
övervägande yrken inom vård och omsorg. Årsarbetstid ger medarbetare förut
sättningar att skapa ett individuellt arbetstidsschema. Det skapar flexibilitet och 
ger möjligheter att styra resurser till behoven och att samtidigt tillgodose en
skilda medarbetares önskemål. 
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Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. 
Motsvarande siffra för visstidsanstälIda är 42 år. 

ARBETSMILJÖ; FRISKVÅRD OCH SJUKFRÅNVARO 

Friskvård 
En översyn av regler för subventionerad friskvård har gjorts för att få en enhetlig 
tillämpning i kommunen. Under år 2013 minskade antalet regelverk om friskvård 
till tre, ett per förvaltning, i stället för, som tidigare, åtta olika. Det fortsatta arbe
tet har resulterat i att vi nått målet med ett gemensamt regelverk för hela kom
munen att gälla från 2014-01-01. Sala kommun uppmuntrar hälsofrämjande ak
tiviteter för personal genom att erbjuda alla medarbetare som är anställda minst 
14 dagar friskvårdskuponger till ett värde av 1000 kronor per år. Kupongerna 
kan användas som betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt 
Skatteverkets regler. 

Forskning visar att ledarskap har stort betydelse för den psykosociala arbetsmil
jön. Alla chefer har, sedan maj månad 2014, tillgång till distansutbildning inklu
sive kunskapstest. Första fokusområdet är "Systematiskt arbetsmiljöarbete". Yt
terligare ledarutveckling erbjuds via VKL:s läns övergripande projekt för kompe
tensförsörjning. Se vidare information under rubriken Kompetensutveckling. 

Förebyggande hälsoarbete där risker uppdagas hanteras behovsanpassat inom 
aktuell verksamhet. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande rehabilite
ringsprocessen. Uppföljning av samarbetet genomförs regelbundet för att ta vara 
på förbättringsförslag innan nytt avtal tecknas. 

Previa är leverantör av företagshälsovård och sjukanmälantjänst till Sala kom
mun. Ett kommunövergripande sjuk- och friskanmälanssystem finns för att un
derlätta rehabiliteringsarbete. Genom systemet får medarbetare som är frånva
rande p g a sjukdom eller vård av sjukt barn stöd och råd för tillfrisknande på ett 
tidigt stadium. Systemet ger även chefer påminnelser och stöd gällande rehabili
teringsarbete samt tillgång till statistik för uppföljnings- och beslutsunderlag. 
Samarbetet med Previa är under uppbyggnad och utvecklas genom dialogmöten 
med Previa och representanter för Sala kommun. 

Tre arbetsmiljöutbildningar, med huvudsaklig målgrupp chefer och skyddsom
bud, har genomförts under våren 2014. Se utförligare beskrivning under avsnitt 
"Kompetensutveckling" nedan. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro för januari till och med juni 2014 visar totalt 5,0 %. Det är en ökning 
med 0,1 procentenhet jämfört med 2013. Det är oroande att ohälsotalen ökar 
trots hälsofrämjande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvaro ska understiga fem 
procent, vilket vi betraktar som ett gott resultat. År 2004 var den totala sjukfrån
varon 12,3 %. 
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För närvarande ökar sjukfrånvaron i hela riket. Försäkringskassan har, på upp
drag av regeringen, analyserat förändringarna i sjukfrånvaron i syfte att öka kun
skapen om bakomliggande faktorer. Den första av två rapporter har utgivits. Den 
andra kommer i slutet av 2014. I den utgivna rapporten konstateras både ett ge
nerellt ökat inflöde av sjukfrånvaro och längre sjukfrånvarotider. Ökningen sker i 
samtliga diagnos grupper även om ökning av psykiska diagnoser är kraftigast. För 
arbetsgivare är det viktigt att skapa balans mellan krav och villkor i arbetet och 
de anställdas förmågor. 

Vård av barn; 9% 

Psykosociala 

Orsak ej förmedlad; 
3% 

Sekretess; 9% 

Besvär i 
röresiea pparaten; 

18% 

Sjukfrånvaroorsaker t o m 2014-07-31 

Statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca hälften, är 
medicinska besvär såsom förkylning. Därefter kommer hesvär irörelseapparaten 
(nacke, axlar, rygg etc). Nio procent har uppgivit psykosociala besvär (ca en tred-
jedel av dessa har uppgivit stress som sjukdomsorsak). 

Total sjukfrånvaro 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-06-30 

Sjukfrånvaro, 
5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 5,0 

totalt i % 

Långtidssjuka 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-06-30 

Sjukfrånvaro, > 60 dgr i 
% av totalt antal sjuk· 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 42,3 41,8 
skrivna 

Sjukfrånvaro, kön 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-06-30 

Sjukfrånvaro, kvinnor 6,6 5,3 4,5 4,9 5,0 4,7 5,4 

Sjukfrånvaro, män 4,3 3,7 2,7 3,2 3,7 4,3 3,9 
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Sjukfrånvaro, åldersgrupper 

2008 2009 2010 

29 år eller yngre 2,8 2,5 2,0 

30-49.r 6,4 5,0 3,7 

50 år eller äldre 6,3 5,1 4,6 

LÖNER 2014 

2011 2012 

2,7 3,4 

4,2 4,4 

4,7 5,2 
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2013 2014-06-30 

3,4 3,8 

4,4 5,2 

4,9 5,1 

Årets löneöversyn är genomförd. Total nivå blev 2,7 %. Partsgemensam avstäm
ning av hur processen förlöpt och hur den kan förbättras har skett. Planering och 
prioriteringar gällande 2015 års löneöversyn har påbörjats. 

KOMPETENSUTVECKLING 

Ett omfattande arbete i samband med implementering av upphandlat lönesystem 
har engagerat medarbetare från olika delar av kommunens organisation samt 
från Heby kommun. Medarbetares delaktighet har lett till effektivisering, sam
ordning och höjd kvalitet på våra administrativa processer inom området. Det 
har också inneburit kompetensutveckling för involverade medarbetare. 

Självrapportering i lönesystemet har utvecklats och olika interna utbildningar för 
berörda har genomförts i olika omgångar. 

Interna utbildningar har arrangerats, t ex "Att vara anställd" (för personalgrup
per inom skola och vård- och omsorg), rehabiliteringsarbete (alla chefer), "För
handlingspaketet" - hjälpmedel vid löneöversyn (alla chefer) samt registrering av 
facklig tid i lönesystemet (möjliggör förbättrad uppföljning). 

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, med målgruppen chefer och skydds
ombud, har arbetats fram i samverkan med Centrala samverkansgruppen. Ut
bildningen är baserad på arbetsmiljöiagen och modellen för samverkan enligt 
FAS. Under våren 2014 har tre kurser genomförts. Utbildningarna har handlat om 
psykosocial arbetsmiljö, att möta hot och våld i tjänsten, fysisk arbetsmiljö, ar
betsanpassning och rehabilitering, SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), ar
betsmiljöns regelverk, riskbedömning och konsekvenskartläggning. 

Sala kommun har fyra deltagare i Aspirantprogrammet 2014. Aspirantprogram
mets målgrupp är medarbetare som är intresserade av att lära mer om ledarskap 
i kommunal verksamhet. En lokal utbildningsdag har arrangerats och ytterligare 
en planeras till hösten 2014. 

För att stärka ledarskapet i kommunen har alla chefer, från maj månad 2014, 
tillgång till distansutbildningar via dator med efterföljande kunskapstest. Även 
sex st fackliga ledare ur Centrala samverkansgruppen har tillgång till utbildning
arna. Utbildningarna handlar om de områden som varje chef måste ha grundläg
gande kunskap om, t ex arbetsrätt, individuell lönesättning, disknmineringslagen, 
arbetsmiljöarbete. Under året planeras kampanjer kring speciella utbildningar 
som är extra viktiga. Från maj månad handlar kampanjen om Systematiskt ar-
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betsmiljöarbete. Nästa kampanj blir i september och har rubriken "Hållbart le
darskap, stress och hälsa". 

Genom VKL:s länsövergripande projekt för kompetensförsörjning, där Sala kom
mun ingår, tar vi del av forskning och utvecklings insatser. Projektet är en läns
gemensam satsning på ledarutveckling och marknadsföring av kommuner som 
attraktiva arbetsgivare. I projektet ingår t ex Mentorprogram för chefer (start 
hösten 2014) samt olika ledarutbildningar via den nybildade Ledarakademin. En 
workshop om systematisk kompetensförsörjning har genomförts i Sala kommun 
den 5 juni under ledning av projektledare och strateg från Västerås. Deltagare var 
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, kommunchef, förvaltningschefer samt 
personal- och ekonomichef. Syftet var att presentera en kompetensförsörjnings
process inför fortsatt lokalt arbete. 

Övrig förvaltningsspecifik kompetensutveckling planeras och hanteras utifrån 
respektive förvaltnings behov och förutsättningar. 

TILLBUDSRAPPORTERING 

Sala kommun använder systemet Flexite för rapportering av olycksfall och till
bud. För att uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmil
jön innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker och tillbud registreras. 
Under första delen av 2014 kan vi se en fortsatt ökning av användandet av rap
porteringssystemet. Antalet registrerade skador / olycksfall/ brott utgör 71 % av 
totalt antal registreringar. Det största antalet gäller skolan och incidenter med 
elever. 

Arbetet med att uppmuntra användande av vårt rapporteringssystem för därför 
avsedda händelser fortsätter. Risk- och säkerhetsansvarig erbjuder utbildning 
och stöd för användande av Flexite-systemet på begäran och utifrån anmält be
hov under året Arbete pågår med planering och utbildningar inför byte av rap
porteringssystem som ska ske vid kommande årsskifte. 

BEMANNING 

Av statistikuppgifter från kommunens lönesystem kan vi se hur många, och när, 
befintliga medarbetare uppnår en ålder av 65 år. Siffrorna anger totalt antal per 
år. 

Medarbetare som uppnår 6S-års ålder 

Antal medarbetare 

2014 

42 

2015 

46 

2016 

68 

2017 

44 

Sala kommun har använt möjligheten att erbjuda pensionsförstärkning i sam
band med organisationsförändring inom Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre 
medarbetare har fått dispens för timanställning efter fyllda 67 år. 

Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, lärare 
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med lärarlegitimation, specialister och ingenjörer/tekniker). Insatser för fram
tida kompetensförsörjning pågår (se avsnitt "Kompetensutveckling"). 

Rådande sjukförsäkringsregler innebär att rehabilitering vid ohälsa ska leda till 
återgång i arbete inom stipulerade tidsfrister för att undvika att anställningen 
avslutas. Under första halvåret 2014 har fyra rehabiliteringsärenden lett till upp
sägning på grund av att lämplig omplaceringsmöjlighet saknats. 

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 
inom kommunen. Som stöd finns en partsgemensamt framtagen mall tillgänglig 
på vårt intranät. I stöd materialet ingår mall för individuell utvecklingsplan. Vi
dare finns, för chefer, även en distansutbildning/föreläsning om medarbetarsam
tal. En avstämning görs, med arbetstagarrepresentanter, efter löneöversynspro
cessen för att fånga upp förbättringsförslag beträffande våra medarbetarsamtal 
med löneinslag som vi tillämpar (enligt FAS dialogmodell). 

SAMVERKAN 

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de 
medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Genomförda och kommande änd
ringar i organisationen innebär behov av att se över struktur och arbetssätt för 
samverkansgrupper. Utvecklingsarbete pågår i dialog för ständig förbättring. 

Sala kommun har en ledarpolicy som handlar om att leda verksamheter och rik
tar sig till alla som har i uppdrag att arbeta för Sala kommuns positiva utveckling, 
således inte enbart till medarbetare som har chefsuppdrag. Även en enskild med
arbetare utan chefsansvar leder och ansvarar för sin insats i sitt dagliga arbete. 
För att nå gemensam framgång är det nödvändigt att alla intressenter har för
måga att kommunicera och samVerka utifrån ett demokratiskt förhållningssätt 
och en gemensam värdegrund baserad på tillit, förtroende och respekt. 

En medarbetarundersökning med stöd av SIPU har genomförts under 2013. Av 
resultatet framgår bl a önskemål om mer övergripande information/dialog gäl
lande ändringar i kommunens organisation och om långsiktiga mäl. Undersök
ningens resultat har presenterats nedbrutet på respektive verksamhet och ar
betsgrupper arbetar med handlingsplaner utifrån sina respektive resultat. Hand
lingsplanerna är en del av verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete. Ny 
medarbetarundersökning är planerad till 2016. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala kommun arbetar ständigt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens och servicekänsla 
är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkurrensförmåga. 
Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Arbetsgivar- och 
personalföreträdare arbetar gemensamt mot detta mål. 
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En utvecklad arbetsgivarpolitik, som utgår från individen, fordras 
* dels för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 
* dels för att omvärlden och arbetslivet kräver ständiga förbättringar och an
passningar till nya situationer, lagar, avtal och konkurrenssituationer. 

Ytterligare exempel på åtgärder under första halvåret 2014, som syftar mot 
ovanstående mål, är: 

• En innovationsstrategi har tagits fram för Sala kommun. 

• Förslag för politisk hantering under hösten har framtagits: riktlinjer för 
friskvård, riktlinjer gällande gåvor till personal samt policy mot korrupt
ion! mutor och jäv. 

• I samband med upphandling av lönesystem har Sala kommun införskaffat 
stödsystem för rehabiliteringsarbete, rekrytering, lönekartläggning och 
risk- och tillbud. Även systemet QlikView har införskaffats för statistik 
och rapporter ur lönesystemet. Förberedelser för införande pågår. 

• Samverkan med Heby har utökats beträffande löneadministration och 
systemdrift. 

• Nytt upplägg av dag för nyanställda planeras för hösten 2014. 

• Processen för ceremoni i samband med medarbetares 25-årsjubileum ses 
över. Årets ceremoni kommer att ske den 5 november och antalet 25-
årsjubilarer 2014 är 52 st. 

o Kommunövergripande regler för subventionerad friskvård har samord
nats och resulterat i att alla medarbetare anställda mer än två veckor er
bjuds friskvårdskuponger. 

• Rekrytering av ekonomichef med tillträde i november har genomförts. i 
och med en överlappning ges utrymme för kompetensöverföring och 
strategiskt stöd innan pensionsavgång. 

• Underlag för uppdaterat lokalt kollektivavtal om flextid har framtagits för 
samverkan och beslut under hösten. 
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Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommu
nala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs 
i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs sam
man och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i 
bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. 

I den sammanställda redovisningen ingår de bolag över vilka kommunen utövar 
ett väsentligt inflytande. Kommunförbundets rekommendation är att de bolag i 
vilka kommunens andel överstiger 20 % bör ingå. 

Sala Kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. 

Den sammanställda redovisningen har upprättats med proportionell konsolide
ring, vilket innebär att tillgångar, skulder, kostnader och intäkter har upptagits 
proportionellt mot kommunens aktieinnehav. Obeskattade reserver har till alla 
delar räknats in i det egna kapitalet, på motsvarande sätt har bokslutsdisposit
ioner inte medtagits i resultatet. Hänsyn har också tagits till den latenta skatten 
enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Årets förändring 
av obeskattade reserver korrigerat med latent skatt ligger alltså med i resultatet. 

Den sammanställda redovisningen är grundad på delårsrapporter vilka i de flesta 
fall inte var slutreviderade vid tidpunkten för konsolideringen. Vissa avvikelser 
av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de slutliga delårsrap
porterna. 

SALA-HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 
Ur ekonomisk synpunkt har året hittills präglats aven väderlek väsentligt var
mare än normalt och framförallt jämfört med 2013, vidare låga elpriser. Dess
bättre har tillgängligheten varit god avseende våra anläggningar och då främst 
dem som presterar den lägsta produktionskostnaden, med förstås förnybara 
bränslen. 

Utfallet under perioden har varit att omsättningen minskat med ca 12,4 % till 
144 035. Det innebär att våra kunders energikostnader minskat med ca 20 000 
KSEK, jämfört med motsvarande period 2013. Resultatet är 1314 KSEK jämfört 
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med 4 233 KSEK för 2013 som var ett mycket bra år med väsentligt högre energi
försäljning 

Investeringarna har uppgått till 4 928 KSEK vilket är ungefär lika jämfört med 
motsvarande period 2013, då de uppgick till 5 017 KSEK. Investeringarna har i 
allt väsentligt varit kopplade till vädersäkring, nyanslutning och reinvestering. 

Prognosen för helåret 2014 är 12 000 KSEK, d.v.s. det budgeterade resultatet, 
som baseras på normal väderlek. Om det blir en varm höst och vinter i kombinat
ion med låga elpriser d.v.s. faktorer som SHE koncernen inte rår över så kommer 
resultatet bli lägre än budgeterat. 

Verksamhet 
Verksamheten präglas närmast av att minska kostnader, men också att hitta nya 
produkter och tjänster. Inriktningen på kostnadsminskningen är bl.a. samarbeten 
där flera har ingåtts, både med branschkolleger och lokala entreprenörer. 

Flera olika kundaktiviteter har genomförts bl.a SHE-Dagen i Sala Folkets Park och 
träffar i våra energiklubbar bl.a. SHE-Ambassadörer och SHE-Eltian. 

Framtid 
Framtiden är fortfarande mycket inriktad på klimatanpassning och klimatsäk
ring. Den vädersituation som mera och mera framstår, d.v.s. varmare väder och 
mera extremt väder i varmt och blött väder, menar vi än mera kommer att bestå. 
Detta innebär att SHE tror och verkar för att förnybar microproduktion ökar och 
att samarbeten på olika hån förstärks. 

Framtiden är ljus och spännande med blir mycket annorlunda än dagens. 

SALABOSTÄDER AB 

Ekonomi 
Bolagets resultat för årets åtta första månader är plus 9 964 tkr vilket är 6 757 
tkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror främst på ändrad bokföring 
under året vilket gör att ca 4 mkr nu bokförs som komponentbyte över balans
räkningen istället för som kostnader. Därutöver har försäkringsskadorna minskat 
kraftigt. 

Verksamhet 
Installationen av bredband är färdigställd förutom ca 100 lägenheter som färdig
ställs under hösten. Det stora renoveringsprojektet som pågår inom området 
Äkra slutförs under hösten och skall sedan utvärderas med tanke på ekonomi, 
hantering av hyresgäster och entreprenadform. Därefter tas beslut om planering 
av nästa stora projekt som planeras till 2016. 
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Organisations förändringarna har inte fått avsedd effekt ännu och fortsatt arbete 
med detta pågår. Vakanser inom administrationen har delvis varit orsaken till att 
vi inte kunnat hålla den tänkta takten i förändringarna. 

Framtid 
Bolaget fortsätter sin strävan mot visionen att "vi skall vara regionens bästa bo
stadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet". Förväntningarna på oss som all
männyttigt bostadsbolag är stora när det gäller nyproduktion. En planering pågår 
i samverkan med kommunen för att hitta rätt förutsättningar för att bygga. Om 
allt går enligt bolagets planer så bedöms en byggstart 2016 vara rimlig. 

SALA SIL VERGRUV A AB 

Ekonomi 
Som nämnts tidigare har ett stort arbete genomförts i verksamheten där kalkyler, 
utpriser, processer och rutiner uppdaterats. Detta har under första delen av året 
satts i verket och analys av resultat från verksamheten ger anledning till försiktig 
optimism inför framtiden. Dock kommer resultatet under 2014 att lida av den 
brand som rasade under de två sista veckorna av högsäsongen. 

Verksamhet 
Samtliga verksamheter har under vinter och vår arbetat med att genomlysa och 
omforma arbetsrutiner, former och processer samtidigt som en översyn av avtal 
och leverantörer har gjorts. Konferensverksamheten har under våren gjort om
start samt nyinrett lokalerna med stor hjälp av Sala Kommun. Verksamheten har 
levererat konferenser med tillräckligt bra kvalitet för att nu kunna arbeta offen
sivt. Visningarna har haft en godkänd vår och sommar, fram till och med 31/7, då 
i och med branden besökarantalet sjönk drastiskt. Beräkningar visar att ca 60 % 
av det normala antalet besökare i augusti valde att inte åka till Sala. Utvärdering 
av sommaren med åtgärdsplan på både kort och lång sikt kommer att göras un
der hösten. Även de övriga avdelningarna värdshus, logi och butik upplevde ett 
liknande scenario med en godkänd vår och sommar, samt ett stort tapp i augusti. 

Silvergruvans byggnadsminnesförklaring invigdes i maj, en ny kaffestuga öppna
des i juli på området, en boulebana invigdes. Medel till en förstudie för utveckl
ingsarbete beviljades i slutet av juni, första mötet skedde 20/8 och närvarande 
var Länsstyrelsen, Sala Silvergruva, VKL, representanter för EU4u, Smaka på 
Västmanland. Senare anslöt Bergslagssatsningen, Ösby Naturbruksgymnasium, 
Sala Kommun, Företagarcentrum m fl. Studiens slutdatum är 31/10. Silvergru
vans Dagar ett årligt återkommande arrangemang, genomfördes i slutet av juni. 

Framtid 
Under hösten kommer samtliga verksamheter fokusera på produktutveckling, i 
huvudsak inriktat på utökat utbud av aktiviteter för skapa mer intäkter under 
höst/vintersäsong. Ett pågående arbete med uppfräschning och renovering av 
fastigheter rullar vidare under hösten i Kulturarvslyftets regi. 
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Delårsresultatet visar ett överskott på 75 tkr att jämföra med föregående år då 
ett underskott på -140 tkr redovisades för samma period. Reparationer och un
derhåll har utförts under delårsperioden till något större kostnad än vad som 
budgeterats. Ett nytt försäkringsavtal har tecknats vilket medför att kostnaderna 
därför blir lägre än budgeterat och därmed beräknas årsresultatet bli enligt bud
get. 

Verksamhet 
Bolaget förvaltar fastigheterna Måns Ols och Tränaren 11. 

Framtid 
En översyn ska ske på samtliga fastigheter som bolaget äger för att kunna göra en 
bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer för att anpassa 
dessa till hyresgästernas behov. 

Korta fakta om kommunens bolag 

Belopp i tkr Sala Heby Sala bostäder Sala Silver- Sala Industri· 
Energi AB AB gruva AB fastigheter AB 

-,~-~~,--,._-_.~_.~----_._,-~._-----~---------~'_._._~. __ .,---_._-_.,-------
Resultat 2014-08-31 1314 9964 2187 75 

Rörelseintäkter 144035 118234 11361 583 

Kassa och bank 1353 19911 -1964 4982 

Kommunens aktieinnehav 88 10247 5000 5075 

Kommunalt borgensåtagande 30115 559913 6056 O 

Antal anställda 48 39 13 O 

-varav män 36 26 5 

-varav kvinnor 12 13 8 

Totallönesumma 13 874 9212 4076 O 
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SAMMANFATTANDE SLUTSATS 

24(80) 

Delårsrapport 2014-08-31 

Bedömningen om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning ska göras ge
nom en helhetsbedömning av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv. 

Den sammantagna bedömningen av de indikatorer som kunnat mätas är att må
len delvis kommer uppfyllas för samtliga perspektiv. 
Måluppfyllelsen i perspektiven hållbart samhälle och medborgare bygger till stor 
del på resultaten i den medborgarundersökning som kommer göras i höst. Full
mäktiges indikatorer för delmålet 'Långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling', i 
perspektivet hållbart samhälle, bedöms bli uppfyllda. Vad gäller delmålet 'God 
service av hög kvalitet' visar indikatorerna redan nu på att delmålet inte kommer 
nås. Indikatorerna för perspektivet medarbetare mäts till stor del i medarbetar
enkät, vilket inte kommer genomföras någon under året. Prognosen för perspek
tivet ekonomi pekar mot att målen inte kommer uppfyllas annat än för nämnder
nas resultat. 

INLEDNING 

God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs 
på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska 
infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära 
kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. 

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksam
hetsrnåI definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hus
hållning när målen sammantaget visar på en god mål uppfyllelse i årsbokslutet. 

I den årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige kommunövergri
pande mål i fyra perspektiv; hållbart samhälle, medborgare, medarbetare och 
ekonomi. Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som 
helhet och dels för samtliga nämnder. För varje mål sätts målindikatorer som ska 
mäta måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Måltexten för samtliga perspektiv åter
finns i den strategiska planen 2014-2016. 

l avsnittet "Nämndernas verksamhetsberättelser" finns respektive nämnds resul
tatvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå nedanstå
ende mål. 
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PERSPEKTIVEN 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

o 
ID 

• 
® 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

-MÅL:-ETTVAXANDE~SALA~--~~--~""-"~~"---_·_"-"-"·_-"~"--""~"~"" 

Befolkningsutvecklingen har under första halvåret ökat med 39 personer. 

Placeringen i Svensk Näringslivs ranking har försämrats med 33 platser (plats 266). 

Övriga indikatorer har inte kunnat mätas till delårsrapporten. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIAL T HÅLLBAR UTVECKLING 

Mäts genom medborgarundersökning via ses vartannat år och mätning kommer ske 

under hösten. Salas placering på "Fokus" ranking av kommuner som en bra plats att bo 

på har förbättrats från 285 till 142 (+143). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Oljepannorna 1 fyra verksamhetslokaler är konverterade till att använda vegetabilisk olja 1 

och med detta är bränslet i stort sett förnybart och inhemskt. 

Antalet resor med kollektivtrafik ökar. 

Kommunorganisationens andel miljöbilar ökar. 

Ande!en ekologiska livsmede! ökar. 

Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Hållbart 
samhälle 

Kommunstyrelsen 

Bildnings~ och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Ett växande 
Sala 

Bedöms bH 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 

delvis uppfyllt 

251801 

En långsiktig 
sodalt hållbar 

utveckling 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

8edöms bil 
delvIs uppfyllt 

En långsiktig 
miljömässigt 

hållbar utveckling 

Bedöms bll delvIs 

uppfyllt 

Bedöms bli upp
fyllt 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL~~N Ö jDAMED BORGARE OCH -BRUKARE ._-~.-~~~~~--~~--~--~ 

Mäts genom medborgarundersökning via SeB vartannat år. Mätning kommer ske 
under hösten. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

Kvalitetsunderindikatorer för läkemedel och fallskador i äldreomsorgen visar en 

positiv trend. 

Externa institutionsplaceringar för Individ- och familjeomsorg har ökat. 

Inget mätresultat presenterat över andelen elever som lämnar grundskolan med 
behörighet att söka gymnasieskola. 

o 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB vartannat år. Mätning kommer ske 

under hösten. 

Nämndernas bidrag till den bedömda Nöjda med-

mål uppfyllelsen i perspektivet Medborgare borgare och God service av 
brukare hög kvalite 

Påverkan och 
inflytande för 
kommunens 
medborgare 

Kommunstyrelsen Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis up'pfyUt 

Bedöms bli delvIs 

uppfyllt 

Bildnings- och lärandenämnden Ingen indika-

tor 

Vård och omsorgsnämnden Bedöms bli 
delvIs uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

MAL: TKYGG, SÄKEROCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ ~------~-----

Sjukfrånvaron uppgår till 5 % vid halvårsskiftet. 

Andelen skador/olycksfall/brott uppgår till 71 % av totalt antal registreringar. 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Ingen medarbetarenkät planeras under året. Resultatet (4,03) j föregående års mätning 
översteg det satta målet (3,5) förfrågar kring mening, lärande och motivation. 4,03 mot

svarar 76 j SKL:s delindex "Motivation". 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Ingen medarbetarenkät planeras under året. Resultatet (3,96) i föregående års mätning 

översteg det satta målet (3,7) förfrågar kring uppskattning, förtroende och ansvar. 3,96 
motsvarar 74 i SKL:s delindex "Ledarskap". Snittresultatet för frågor kring mål, utvärde

ring och förväntan var 4,03 vilket motsvarar 76 i SKL:s delindex "Styrning". 
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Nämndernas bidrag till den bedömda 
måluppfyllelsen i perspektivet Medarbetare 

utvecklande Delaktighet och Tydligt och bra 
ledarskap 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och lärandenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

arbetsmiljö inflytande 

Bedöms bli d~!vis 
uppfyllt 

Bedöms bli delvis 
uppfyllt 

Bedöms bH 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bli 
delvis uppfyllt 

Bedöms bl! 
delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

·MÅL~ÅRETSRE·Si.iLTAT-UPPGÅRTiLLTVXPRO-CENTAVSKATTEiNTÄKTER;--_·· 
GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

Helårsprognosen pekar på 0,1 %. o 
MÄL: ÖKNINGENAV SKATTEINTÄKTER, STATSBIDRAG, UTJÄMNING ÄR STÖRRE 
ÄN NETTOKOSTNADSÖKNINGEN 

Bedöms inte bli uppfyllt då ökningen av skatteintäkter, bidrag och utjämning prognostise- O 
ras till 3,0 % medan nettokostnadsökningen beräknas bli 6,4 %. 

MÄL: NÄMNDERNA BEDRIVER VERKSAMHETEN INOM BESLUTADE ANSLAG 

Nämndernas helårsprognos uppgår till +0,25 Mkr 

27 (80) 



28180) 
Delårsrapport 2014-08-31 

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kommunstyrelsens förvaltning 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckl
ing, öka antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och närlngsverk-samhet, 
öka försäljningsvärdet på fastigheter, öka antalet lägenheter, arbeta för att Sala förbätt
rar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %, att projektet ska tidsplaneras 
och datum för byggstart skall fastställas två veckor från färdig-ställda arbetshandlingar, 
att arbetshandlingar ska vara klara inom 6 månader från antagen detaljplan (i den mån 
de krävs), att minst hälften av nästkommande års projekteringar ska vara färdigställda 
vid årsskifte, resterande ska vara påbörjade samt att minst 1 gång per år bedriva riktad 
information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala 
som en bra plats att leva och bo på. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking 
av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner). 
Tekniskt kontor: Att medborgarna upplever trygghets- och säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller belysning och tillgänglighet samt att miljöer i gatu- och parkmark 
stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser, att minst en lekplats per år för
nyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen, att 
besfktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år, att antalet trygga 
offentliga miljöer ska öka samt att antalet tillgängliga stråk ska öka. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att uppvärm-ning av kommu
nens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011 (Indikatorn avser antal 
återstående anläggningar som drivs med olja), att antal resor med kollektivtrafik ökar, 
att den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar, att kommun
organisationens andel miljöbllar av totala antalet bilar ökar, att andelen inköpta ekolo
giska livsmedel ökar, att andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energian
vändningen, att andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel till kostverksamhet
en tillsammans uppgår till minst 23 % 2013, 25 % 2014 och 28 % 2015, att Kostenheten 
skall ha max 9 % matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr), att Medborgarna ger Sala i 
SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cy~ 
kelvägar, att al! berörd personal inom Tekniska kontoret skal! vara utbildad i eco drive, 
att inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk, 
att mängden producerad biogas ska öka från år till år, att ovidkommande vatten (till
skottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år, att alla kommunala vattentäk
ter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde senast 2015, att källaröversvämningar, till 
följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske, att Tekniska kontoret 
ska medverka till att de föroreningsskadade områden som finns i kommunen undersöks 
och vid behov åtgärdas samt att utsläpp från Räddningstjänsten fordon minskar. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhölle: 

Medborgarkontor 
De aktiviteter som Medborgarkontoret satte upp för att nå ett hållbart samhälle bedöms bli uppfyllda då 
vi till stora delar genomfört dem. 

Kultur- och Fritidskontor 
En kulturplan för 2014-2017 är antagen. En fritids- och idrottsplan ska arbetas fram i samarbete med 
olika samhällsaktörer och kommer att färdigställas under 2014. 
Ny verksamhet med fokus på fritidsaktiviteter för äidre pianeras på Kaplanen. 

Samhällsbyggnadskontor 
Arbete med kommuntäckande översiktsplan har inletts. Som en del av arbetet utreds möjligheterna till 
strandnära exploatering. 
Ätgärdsvalsstudie för stationsområdet och järnvägen genom tätorten har startats. Utvecklingsarbetet 
för resecentrum/bussterminalen har överlämnats till tekniska kontoret för projektering och byggande. 
Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad har under våren färdigställts och blivit antagen. Till 
Plan för Sala stad ska en "h;:mdlingsplan" fogas, som ger struktur åt den fysiska planeringen och kopplar 
samman den med aktiviteter som krävs inom andra områden. 
De två sista ortsanalyserna har färdigställts och finns nu tillsammans med övriga ortsanalyser på kom
munens hemsida som underlag för kommande översiktsplanearbete. 
För att skapa en god planberedskap för bostäder och verksamheter har två planprogramarbeten priori
terats. Planprogram för Eveiund (vägservice och verksamheter) har varit på samråd under juni och plan~ 
program för Östra kvarteren och Silvervallen (bostäder och centrumändamåi) går ut på samråd under 
hösten, Plan program är första planeringssteget för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner 
och följs av detaljplanearbete. 
Genom att ständigt arbeta med ett konsultativt förhållningssätt utifrån begreppen enkelt, effektivt och 
medborgarvänligt bidrar kontoret aktivt till att öka Svenskt Näringslivs ranking. 
Verksamheten samhälisfinansierade transporter har arbetat med Tätortsutred-ningen om utveckling av 
Silverlinjen. 

Tekniskt kontor 
Riktad information till abonnenter, företag och entreprenörer har skett löpande under perioden och 
kommer fortsätta under resten av 2014. 
Arbetet med förnyelsebara bränslen j fastigheter/lokaler fortgår. Vid varje om- och tiBbyggnad ses möj
ligheten att konvertera direktverkande el till annan förnyelsebar uppvärmning till exempel solenergi och 
bergvärme över. 
Tillsammans med HESAS drivs arbetet med att energieffektivisera lokaler för att uppnå miljömässig 
hållbar utveckling. 
Tillgängligheten för prioriterade stråk och gångpassager har förbättrats under första delen av 2014 och 
arbetet kommer att fortsätta under resten av året. 
Arbetet med Resecentrum pågår och under sommaren genomförs projektering för att under hösten 
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övergå til! rivning och sen byggnation. 
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Arbetet med att rusta upp och åtgärda säkerhetsbrister på kommunens lekplatser samt besiktning av 
lekutrusning är utfört under första delen av 2014. 
Belysningsprojektet för att skapa trygghet- och säkerhetskänsla samt trivsamma utemiljöer fortgår 
tillsammans med Sala-Heby Energi AB. 
Satsningen på utbildning i eeo drive kommer ej att genomföras under året, dock kommer det att ske 
inom ve p-period en. 
Svinnmätning har gjorts vid ett tillfälle under våren och kommer att göras vid ett tillfälle under hösten. 
Målsättningen är att mäta svinn vid fyra tillfällen/år under kommande år, att se över mät- och beräk
ningsmetoder för svinnmätningen samt att ta fram en handlingsplan med tydliga aktiviteter för att 
minska svinnet från och med 2015. 
Enligt nuvarande beräkningsmetoder är matsvinnet 7,5 % varav 17,63 g tallrikssvinn. 
Målet att alla kommunala vattentäkter ska ha beslutade skyddsområden innan 2015 års utgång kommer 
inte att kunna uppfyllas. Arbetet pågår men har blivit förskjutet med anledning av tillkommande utred~ 
ningsuppdrag och dialogprojekt. 
Biogasproduktionen ser ut att bli marginellt högre än förra året. Ingen källa r-översvämning har rappor
terats in under första halvåret och andelen ovidkommande vatten till reningsverket är j samma nivå som 
2013 vid denna tid. 
Fortsatt utbyggnad av omstarterna för förbättrade sorteringsmöjligheter planeras under perioden. 
Vid nyanskaffning av fordon köps/leasas i första hand endast miljöklassade fordon. 

Räddningstjänst 

Vid utbyte av ett bensindrivet besiktningsfordon valdes ett mindre fordon med lägre bränsleförbruk
ning. 
Bränslekostnaden för fordonsdrift är lägre än budgeterat, trots att det varit många utryckningar till 
skogsbränder under perioden (den stora skogsbranden är inte inräknad eftersom den ännu inte är avslu
tad!) - dessa drar mycket bränsle! 
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MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda 
med kvalitet och service ex. vis. sophämtning, vatten och avlopp, gator och vägar och 
miljöarbetet inom sophanteringen. Målet är att kostenheten får 90 % nöjda kunder och 
gäster, att tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade är lägre än 30 %, att tydlig information ska leda till att totala antalet 
parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och sche~ 
malagd tid för parkeringsövervakningen), att antalet bibliotekslån per invånare översti
ger rikssnittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 115 000, att andelen som 
aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand j hemmet minskar samt att andelen som 
aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i offentlig miljö minskar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna ska uppleva 
att Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten ex. vis när 85 % av eleverna i åk 2 
har lärt sig simma, när livsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (plane
rade kontroller/utfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 90 % av de 
ärenden som initierats av allmänhet eller företagare, när minst 80 % av utskottens 
beslut visat sig vara riktiga vid överprövning i samband med överklaganden, när Tek
niska kontoret handlägger samtliga felanmälningar som inkommer via mail, hemsidan 
eller Sala kommuns applikation för smartphones inom 1 arbetsdag från det att ären
dena skickats från registrator, när de planerade tillsynerna enligt lSO och lBE är ut
förda, när minst 10 % (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår ut
bildning i brandkunskap eller sjukvård, när den enskilde har agerat innan räddnings
tjänstens ankomst samt att det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd. 

MÄL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande 
och påverkan, ex. vis när antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla mediein
köp, när antalet genomförda förslag från ungdomarna är minst 90 %, när alla Salas 5:e 
klassare erbjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk samt när det arrangeras minst 
10 studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala avloppsreningsverk. 

Kommentar till må/uppfyllelse för perspektivet medborgare: 
~edborgarkcntcr 

Utvecklingen ave-tjänster och hemsidan pågår. 

Kultur-och fritidskontor 
Simundervisning genomförs, i samarbete med skolan för aila elever i årskurs 2. 

Biblioteket har genomfört utbildningsinsatser för att öka den digitala delaktigheten och minska den 
digitala klyftan i Sala kommun. 

Arbetet på ungdomslokalen sker i mycket nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts 
av genomförda förslag från ungdomarna. 

Samhällsbyggnadskontor 
Genom att ständigt arbeta med ett konsu Itativt förhållningssätt utifrån begreppen enkelt, effektivt och 
medborgarvänllgt bidrar kontoret till måluppfyl!else. I början av året slutförde ytterligare en grupp 
medarbetare utbildning i detta. Andra handläggarutbildningar på samma tema är på gång för specifika 
områden. Handläggare och chefer deltar också under hösten i Heby kommuns utbildning i Förenkla helt 
enkelt (SKls utbildning för enkel och effektiv myndighetsutövning och förbättrat företagsklimat). 

Bygglovinformationskvällar har genomförts i Heby och Sala. På infartstavlorna i Sala har allmänheten 
inför våren informerats om att söka bygglov i god tid. Ständigt förbättringsarbete pågår för att utveckla 
organisations service, bemötande och effektivitet. 

Detaljplan för Eveiund och detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen är två planuppdrag som inletts 
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'-med planprogram. Förutom att programarbetet är ett sätt att inledningsvis utreda området på en mer 
övergripande nivå och ta ett helhetsgrepp, så ger detta också möjlighet till inflytande redan i tidigt skede 
då även programmet ska samrådas. 

I arbetet med pJanprogram för Östra kvarteren har även dialog förts med en särskild fokusgrupp med 
verksamhetsutävare längs Norrbygatan. Ätgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort utförs 
bland annat genom workshops med möjlighet till inflytande och påverkan. 

Pågående planarbeten visas på hemsidan vilket ger medborgarna möjlighet till insyn och delaktighet. 

Tekniskt kontor 
Samråd med närboende och andra berörda inför stora röjningar och avverkningar i skogen genomförs 
alltid. 

Andelen parkeringstillstånd för rörelsehindrade som fått avslag har underförsta delen av året uppgått 
till endast två stycken, trots bibehållen lagstiftning och praxis. Tydlig och konsultativ information vid 
personliga samtal ses som en av anledningarna til! detta. Totalt har 32 ansökningar inkommit. 

Under första halvåret 2014 har 588 parkeringsböter utfärdats, vilket är lägre än för samma period 2014 
(653 st.). 

Information kring parkeringsregler har genomförts genom bland annat annonsering i Sala Allehanda. 

I samarbete med Vafab Miljö AB görs kvalitetskontroller av sophanteringen vid abonnenterna och vid 
behov ges information om hur sortering skall ske. Under våren har kampanj om utsortering av matavfall 
till förmån för biogasproduktionen genomförts vid Återbruket Returen. 

Samtliga felanmälningar som kommer in via mejl, hemsida och kommunappen handläggs skyndsamt. 
Dock behöver bättre rutiner och hantering av inkomna ärenden till handläggare utarbetas, speciellt i 
semesterperioder, för att kunna uppfylla målet om en dags handläggningstid. 

Tekniska kontoret samverkar löpande med Sala-Heby Energi och VAFAB miljö kring Framtidskraften 
vilket innebär studiebesök för samtliga 5:e klassare i Sala. Ingen speciell marknadsföring av studiebesök 
på reningsverket har genomförts. Trots detta blir verksamheten ofta kontaktad för bokningar av både 
skolor, företag, medarbetare på Sala kommun med flera. 

Räddningstjänst 
Statistikuppgiften om andelen kommunmedborgare som sällan eller aldrig känner oro för brand i hem
met eller i offentliga miljöer har inte tidigare mätts på detta sätt, men utfallet bedöms som bra. Dock 
har endast 6 av 10 enkätundersökningar inkommit, förmodligen beroende på att arbetet var planerat att 
ske i augusti och då kom den stora skogsbranden i vägen. Resterande enkäter kommer att hanteras 
under senare delen av året. 

Tillsynsverksamheten kommer att vara helt genomförd till årets slut. 

Utbildningsverksamheten har varit enligt normal omfattning, men bedöms ändå inte fullt ut nå det 
uppsatta målet. 

Den enskildes agerande vid bränder har noterats vid upprättandet av utryckningsrapporter. 

Krishanteringsrådet är ännu i sitt planeringsskede. 
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Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt 
antal reglstre(mgar samt att sjukfrånvaron undersfiger 5 %, att korttids-frånvaron inte 
överstiger 3,0 dagar per person och år på kultur- och fritids kontoret, att totala sjukfrån
varon i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska kon
toret, att kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas tillgängliga ordinarie arbetstid 
inte är högre än 5 % på tekniska kontoret, att männens sjukfrånvaro i procent av män
nens tillgängliga ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tekniska kontoret, att ande
len rapporterade tillbud ökar j förhållande til! skador på tekniska kontoret, att rädd
ningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas samt att sjukfrånvaron understiger 4 
% på räddningstjänsten. 

MÅL, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Kommentar tH! måluppfyllelse för perspektivet medarbetare: 
~edborgarkontor 

Ledorden för Medborgarkontorets ledare är tydlig, stödjande och uppmuntrande. 
Gemensamma kompetensutvecklande insatser genomförs som stödjer kontorets chefer att utveckla och 
stärka sitt ledarskap. 

Kultur- och fritidskontor 
Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år och två gemensamma personaldagar för personaI
och verksamhetsutveckling genomförs. 

Samhällsbyggnadskontor 
Frågor om trygghet och säkerhet belyses och diskuteras på medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar, 
men även på skyddsronder. Även den psykosociala arbetsmiljön med relationer och hotfulla situationer 
fångas upp. Medarbetarna har informerats om att rapportera såväl tillbud som olyckor. Endast ett fåtal 
anmälningar har inkommit och följts upp. Sjukfrånvaron på kontoret är betydligt lägre än förvaltningens 
och pekar på en god hälsa bortsett från att arbetsbelast-ningen ofta upplevs vara för hög. Problem med 
delade rum, ventilation och buller har varit svårast att hantera i den fysiska arbetsmiljön. 

Kontoret har genomfört brandskyddsutbildning och HLR-övning. 
Det genomförs regelbundet medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, kontorsträffar och facklig samverkan. 
Det finns goda möjligheter att påverka planeringen av det egna arbetet och möjlighet att delta i verk
samhetens utveckling. 

Tekniskt kontor 
Hälsomål och handlingsplan samt mål och handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
tekniska kontoret finns antagna. Må bra dag samt riktade insatser på information om skyddsutrustning, 
kommer inte att genomföras under året. Målet med max 5 % sjukskrivning förväntas klaras. 

Räddningstjänst 
MåluppfylJelse avseende delaktighet och inflytande för medarbetare kommer att kunna redovisas först 
till årsbokslutet - medarbetarsamtalen genomförs under fjärde kvartalet. 

Kommunövergripande 
Antalet skador, olycksfall och brott som registrerats i systemet Flexite har ökat och är nu 71 % av antalet 
totala registreringar. Uppföljning med hjälp av Flexite sker regelbundet. Förberedelser för byte till nyin
köpt datasystem pågår. 

Partsgemensam intern arbetsmiljöutbildning har genomförts vid tre tillfällen. 

Upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö har mätts i medarbetarundersökning 2013. Handlingspro
gram utifrån respektive verksamhets resultat ingår i verksamheternas arbetsmiljöarbete. 
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p~'rsona!ä-~sva~iga-chefer har nu tillgång till nedbruten sj~kfrIn-~arosiatistik för sina resp~i'ti;"e 'a~~ 
områden. Det är ett bra underlag för beslut om anpassade insatser. 

Intern utbildning för chefer i rehabiliteringsarbete och löneöversynsarbete (förhandlingspaketet) har 
genomförts. 

Flera delar av stödet till kommunens chefer finns tillgängligt via kommunens intranät eller via inköpta 
webföreläsningar tillgängligt för alla chefer. 
Dialog och workshops för förbättrad samverkan har förts i ledningsgrupper och i centrala samverkans
gruppen. 

Implementering av uppdaterat lönesystem pågår. Interna utbildningar har genomförts och pågår lö
pande. Sjäfvrapportering införs j hela kommunen. 

Länets kommuner samverkar via VKL l ämnet systematisk kompetensförsörjning. Ledarakademi har 
bildats och mentorprogram för chefer har förberetts för start i höst. Sala kommun har fyra medarbetare 
som deltar iLedarakademins Aspirantprogram. En lokal utbildningsdag har arrangerats och ytterligare 
en planeras i höst. 

34 {801 



PERIODEN SOM GÅ TT 

351801 
Delårsrapport 2014-08-31 

För förvaltningens samtliga verksamheter gäller att den stora skogsbranden i juli 
och augusti påverkade mycket. En krisledningsorganisation upprättades och 
många medarbetare fick i det akuta skedet helt andra arbetsuppgifter än normalt. 
För flera verksamheter kommer branden medföra nya och annorlunda arbets
uppgifter för lång tid. 

Kommunchef 

• Rekrytering av ny ekonomichef. 

• Deltagit som tjänstemannastöd i den parlamentariskt sammansatta grup
pen för översyn av politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesbestämmelser. 

• Deltar i styrgruppen för regional Digital Agenda. 

• Rekryterat projektledare för Grönt Kompetenscentrum. 

• Inkluderat Företagareentrums chef i kommunens ledningsgrupp. 

Medborgarkontor 

• Administrationen har delvis samlats i gemensamma lokaler. 

• Genomförande av val till Europaparlamentet (EP). 

• Omstrukturering av kommunens posthantering. 

• Överföring av Bredbandsfrågan till Samhällsbyggnadskontoret. 

• Samarbete med Heby kommun om en gemensam nyanställning aven 
samhällsutvecklare för bred band. 

• Färdigställande av ombyggnaden av den offentliga delen av medborgar
kontoret. 

• Arbetet med omgörning av hemsidan är påbörjat och löper vidare under 
hela hösten. 

Kultur-och fritidskontor 

• Bokbussen har stått still sedan våren i avvaktan på nytt chassi. 

e Oerhört varm och belastande arbetsmiljö i biblioteksrummet under 
sommaren p.g.a. avsaknad av AC. 

• Anställning av kulturutvecklare. 

• Extra öppethållande för högstadieungdomar under sommarlägerperi
oden. 

• Ståplatsläktare till konstgräsplanen inhyrd. 

e Erhållit 90 000 kr av Sala sparbank för inköp av tio datorer till projektet 
Digital delaktighet för alla i Sala kommun. 

• Nytt golv i Kungsängsgymnasiets idrottshall. 
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• Ny enhetschef för planerings- och utvecklingsenheten har rekryterats och 
börjar sin anställning 29 september. Rekrytering av enhetschef för bygg
enheten pågår då den nuvarande går i pension vid årsskiftet. 

• Antagna detaljplaner: Ändring Kv. Lodjuret. 

• Aktiva detaljplaneärenden: Eveiund - planprogram påbörjades hösten 
2013, programsamråd juni 2014, godkännande under hösten, då tas även 
beslut om att gå vidare med detaljplaner. Östra kvarteren/Silvervallen 
- planprogram påbörjades hösten 2013 och beräknas bli klart under 
2014, då tas beslut om att gå vidare med detaljplaner. Fridhem - var ute 
på samråd i början av året, övergått till normalt planförfarande p.g.a. dag
vatten och ev. trafiklösning, avvaktar förenklad åtgärdsvalsstudie, beräk
nas antas våren 2015. Stadsparken - samrådshandlingar framtagna, 
samråd över sommaren, antagande kring årsskiftet. Kaplanen - gransk
ning i april, antagande i september. Rådmannen 6 - del av detaljplan för 
kv Rådmannen som upphävdes av länsstyrelsen, påbörjat handlingar och 
beräknat antagande kring årsskiftet. Lärkans sportfält - påbörjat plan
arbete. 

• Nya detaljplaneuppdrag: Stampers och Prosthagsskolan. 

• Översiktsplaner: Plan för Sala stad - revideringar efter utställning, anta
gen i maj, nu förberedelser för tryck, bör följas av arbete med "handlings
plan". Ortsanalyserna - de två sista (Broddbo och Saladamm) är färdig
ställda, samtliga utgör nu underlag för ÖP. Kommuntäckande över
siktsplan - påbörjat del 1 - vision och strategi - förankra processen och 
definiera produkten, återkoppling till politiken och uppstart formell 
planprocess planeras till4:e kvartalet. 

• Övriga ärenden/uppdrag: Ätgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala 
inleddes med arbetsmöte i mars och workshop 1 - förstå och klargöra si
tuationen i juni, ytterligare två workshops under hösten är planerade, 
rapport ska vara klart till utgången av november men Trafikverket har 
flaggat för att arbetet kommer att fortsätta även efter att rapporten är 
klar och då med åtgärder, ansvarsfördelning, kostnader. 

• Bemanning planarkitekter: Endast en planarkitekt fram till januari 2014 
då en nyutexaminerad planarkitekt började. 

• Exploateringsverksamheten utreder oförutsedd sanering (bly, kadmium 
och kvicksilver) i kv Lodjuret på Ängshagen vilket bedöms belasta resul
tatet för 2014 kraftigt. Intresset för att köpa småhustomter har varit lägre 
än förväntat. 

• Verksamheten samhälls finansierade transporter har deltagit i Samtrafik
utredningen om förändrad huvudman till RKTM och Tätortsutredningen 
om utveckling av Silverlinjen. Reviderade riktlinjer för skolskjuts antagna 
av KS. Reviderade riktlinjer för färdtjänst framarbetade, ännu inte beslut. 
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• Byggenheten har haft bygglovsinformationsdagar under våren och an
nonserat om bygglov på väginformationsskyltarna. Enheten har också 
förberett sig på lagändringarna för bygglov. Återbesättning av vakanta 
tjänster är genomförd och arbetet med bygglov, viss tillsyn m.m. kan nu 
ske i enlighet med planen för byggenhetens arbete. 

• Miljöenheten har haft flera resurskrävande ärenden och projekt som gjort 
att arbetsbelastningen varit mycket hög första halvåret. När det gäller 
förorenade områden har mycket tid lagts på bl.a. Lodjuret. Som miljö
skyddsprojekt kan nämnas undersökning av metaller i smycken. Av
loppsprojekt har varit resurskrävande och omfattat många ansökningar. 
Även alkohol- och livsmedelsverksamheten har haft några resurskrä
vande ärenden. 

Tekniskt kontor 

• Måltidsenhetens nya organisation trädde i kraft 1 juli. 

e Nya äldreboendet, Johannesbergsgatan 1, färdigställdes, slutbesiktades 
och verksamheten flyttade in i april. 

• Stor mängd riskträd har tagits ner då den torra sommaren har medfört 
att många träds tillstånd snabbt har försämrats. Bland annat ett antal al
mar kring lekplatsen i stadsparken, då det tyvärr innebär en säkerhets
risk att låta dem stå kvar. Beklagligt då träden ger platsen en trevlig och 
lummig karaktär. Arbetet kommer att fortsätta under resten av 2014. 

• Avtal med Lantmäteriet om deltagande i Geodatasamverkan gäller från 
och med mars 2014. 

• Problemet med häckar som växer ut i trottoarer och gator är stort. Häck
arna försämrar framkomligheten och sikten. För att öka säkerheten och 
tillgängligheten har stort arbete lagts på att inventera och informera fas
tighetsägare om vad som gäller avseende häckarnas utformning. 

• Renoverade lokaler för centralförrådet samt nytt datasystem infört för 
förrådshantering. 

• Restaurang Kristina på Vallaskolan och Åkra skolrestaurang placerar sig 
bland de 85 bästa skolmåltidsköken i Sverige i rankingen gjord av White 
Guide Junior 2014. 

• Validering för delar av måltidsenhetens personalstyrka har genomförts. 

• Framtagande av kommunens lokalutredning. 

• Förändringar har gjorts i årets sommarblomsprogram. Urnor har inför
skaffats och omfördelats för att ge centrala Sala och gågatorna en ökad 
blomsterfägring under turistperioden. 

• Ny dieselmack vid Fabriksgatan. 

• Ny oljeavskiljare vid kommunens verkstad och spolplatta. 
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• Utryckningsstatistik är för perioden jämförbar med föregående år, dock 
med en liten ökning avseende skogs- och markbränder (den stora skogs
branden är inte inräknad eftersom den ännu inte är avslutad). 

• Intresseanmälan inom egen organisation för rekrytering av ersättare till 
ställföreträdande räddnings chef (pensionsavgång vid årsskiftet 
2015/2016). 

• Nytt klippverktyg för trafikolyckor införskaffat till deltidsorganisationen. 

• Den stora skogsbranden kommer att påverka såväl den löpande verk
samheten som räddningstjänstens kostnader, men i vilken omfattning är i 
dagsläget inte känt. 

Ekonomikontor 

• Personalförändringar. 

• Större uppgradering av ekonomisystemet. 

Personalkontor 

• Innovationsstrategi har tagits fram och antagits. 

• Förslag om policy mot korruption, mutor och jäv samt förslag om riktlin
jer för friskvård och gåvor från arhetsgivare till personal har tagits fram 
för politisk hantering i höst. 

e Förslag om nytt kollektivavtal för flextid har tagits fram. Samverkan på
går. Planerat beslut före november. 

• Ny rutin för anmälan av facklig förtroendeman (via registrator) och regi
strering av facklig tid i lönesystemet har införts. 

• Implementering av upphandlat lönesystem. Översyn, effektivisering och 
samordning av löneadministrativa processer i samband med det. 

• Två HR-konsulter (ersättning) har rekryterats externt och tre löneassi
stenter har rekryterats internt. 

• Systemet QlicView har införskaffats för statistik och rapporter ur lönesy
stemet. Utbildningar förbereds och planeras till hösten. 

• Stödsystem för rehabiliteringsarbete, rekrytering, lönekartläggning och 
registrering av risk och tillbud har införskaffats. Arbete med anpassning 
av rutiner och processer samt implementering och utbildning pågår. 

• Friskvårdskuponger för medarbetare har införts för att uppmuntra hälso
främjande aktiviteter. 

• Stöd i rekryteringsarbete. 
• Interna utbildningar har arrangerats: arbetsmiljö, rehabiliteringsarbete, 

rättigheter och skyldigheter i en anställningsrelation, självrapportering i 
lönesystemet och lönesättning i lönesystemet. 
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Perioden jan-aug 2014 Arsprognos 2014 

Budget 

419782 

265178 

154604 

Utfall 

383277 

259533 

123 744 

Awlkelse Budget Prognos Awikelse 

36 505 629449 627 193 2 256 

-5645 411917 410461 -1456 

30860 217532 216 732 800 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 

Medborgarkontor 

Kultur- och fritidskontor 

Samhällsbyggnadskontor 

Tekniskt kontor 

Ekonomikontor 

Personalkontor 

Räddningstjänst 

Civilförsvar 

Summa 

Tkr 

Investeringar 

Nettoutgifter 

Medborgarkontor 

Ärendehantering 

HemsIdan 

IT-investeringar 

Bredband 

Kultur- och fritidskontor 

!nbrmatlonsdisk 

Upprustning Hällsjöbadet 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 

Försäljning övrig mark 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

4229 3039 

28628 25686 

27 730 26741 

35317 29169 

28879 8907 

5831 5440 

7497 6774 

16117 18211 

376 -223 

154604 123 744 

Perioden jan~aug 2014 

1190 6357 6257 

2 942 41787 39802 

989 38 110 38 715 

6 148 53070 51610 

19972 36600 38 290 

391 8757 8417 

723 10731 10 331 

-2094 21628 23178 

599 492 132 

30 860 217 532 216 732 

Ärsprognos 2014 

100 

1985 

-60S 

1460 

-1690 

340 

340 

-1550 

360 

800 

Budget 

101106 

Utfall 

33498 

Awikelse Budget Prognos Avvikelse 

500 

300 

517 

2314 

67 

133 

333 

-4800 

9015 

o 

26 

268 

677 

o 

O 

70 

-780 

501 
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67607 151 651 132 207 19444 

500 750 

274 450 

249 775 

1637 3471 

67 100 

133 200 

263 500 

-4020 -7200 

8514 13 522 

750 

450 

775 

2471 

100 

200 

70 

·220 

13 522 

o 

O 

o 

1000 

o 

o 

430 

-6980 

o 
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Tkr Perioden jan-aug 2014 Arsprognos 2014 -_._ .. __ ._-_._"". 

VA-program 20846 8141 12705 31267 31267 O 

Parkprogram 2935 1595 1340 4400 4400 O 

Kontorsledni ngsprogram 187 175 12 280 280 O 

Teknisk service program 3901 1851 2050 5852 5252 600 

Kart/mät program 133 O 133 200 125 75 

Gruvans vattensyst pgrm 2944 38 2906 4416 1997 2419 

lokalprogram 60486 20428 40058 90725 68825 21900 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 662 507 155 993 993 

Tota!försvar 633 1 632 950 950 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens Resultat 
Periodens nettokostnad avviker från periodbudgeten med +30 863 tkr. 
De största avvikelserna återfinns inom tekniska kontoret och samhällsbyggnads
kontoret. 

O 

O 

Den stora periodavvikelsen för tekniska kontoret orsakas av att periodisering av 
budget till största delen är förlagd på 12:e delar, framflyttat planerat underhåll 
för lokalförvaltarna, lägre kostnader för snöröjning samt stor del redan redovisad 
årsintäkt för skogverksamheten. 

Inom samhällsbyggnadskontoret står verksamheten samhällsfinansierade trans
porter för större delen av avvikelsen, vilket främst beror på framskjutet beslut 
om revidering av riktlinjer för färdtjänst, speCialfordon och arbetsresor, som inte 
får helårseffekt. Minskade kostnader för vakanta tjänster påverkar också resulta
tet. 

Samtliga kontors periodavvikelser orsakas mer eller mindre av periodiserings
avvikelser. 

Den stora skogsbranden har per den 31 augusti inneburit 1 382 tkr i kostnader 
för förvaltningen varav 720 tkr avser självrisk. Merparten av de kostnader som 
inte avser självrisk beräknas kunna återsökas från MSB och Länsstyrelsen. 

För förvaltningen innebar förändringen av semesterlöneskulden per den 31 au
gusti, 2 537 tkr, att periodens resultat förbättrades. 

Under perioden har förvaltningens ram utökats med 8 323 tkr i form av olika 
tilläggsanslag. 

Årsprognos 
Kommunstyrelsens förvaltnings helårsavvikelse beräknas sammanlagt till 800 
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tkr. Avvikelsen beror främst på följande: Överskott i verksamheten samhälls
finansierade transporter, bidrag till cykelleder som inte kommer att utnyttjas 
fullt ut under året, ökade konsultkostnader och rekryteringskostnader, under
skott inom VA-kollektivet, personalvakanser, m,m, 

Investeringar 

Periodens Resultat 
Under perioden har 22 % av förvaltningens investeringsbudget förbrukats, Flera 
projekt har påbörjats, men ännu inte genererat kostnader. Inom tekniska kon
toret, där 99 % av investeringsbudgeten finns, går de flesta investerings-program 
enligt budget Vissa aviseringar om förseningar eller uppskjutna projekt har 
gjorts, varför tekniska kontoret kanske inte kan arbeta upp alla investerings
medel som avsatts, Detaljerade prognoser kommer att ges i kommande månads
uppföljningar. Uteblivna stora investeringar påverkar även driftresultatet då ka
pitaltjänstkostnaderna minskar, 

Årsprognos 

Kommunstyrelsens förvaltning prognosticerar en helårsavvikelse på investe
ringssidan med 19444 tkr, 

Inom medborgarkontoret beräknas projektet bredbandsinvestering lämna 1 000 
tkr i överskott p,g,a, beställarbrist Detta kommer att förändras i och med att an
ställning görs aven samhällsplanerare vad gäller infrastrukturen för bredband, 

För samhällsbyggnadskontorets exploateringsverksamhet beräknas underskott 
med 6 550 tkr främst orsakat aven oförutsedd sanering av kvarteret Lodjuret på 
Ängshagen som beräknas belasta resultatet för 2014, 

För tekniska kontoret beräknas ett överskott med 24 994 tkr. Den stora avvikel
sen 21 900 tkr finns inom lokalprogrammet och avser: 

• Servicebyggnad Stadsparken 5 000 tkr, där projekteringen beräknas på
börjas under hösten med byggstart andra kvartalet 2015, Ej upparbetade 
medel kommer att begäras överförda till 2015, 

• Tillagningskök Varmsätra, 3 000 tkr, arbetet med projektering kommer 
inte på grund av personalbrist att kunna påbörjas under 2014, Budgete
rade medel kommer att begäras överförda till 2015, 

• Äldreboendet 7 000 tkr, ansökt bidrag på 10400 tkr är beviljat och utbe
talat, I upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av kontraktssum
man inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 000 
tkr reserveras till 2016, 

• Lärkans sportfält 5 400 tkr + 1 500 tkr som önskas omdisponeras från 
projektet rivning av fastigheter till Lärkans sportfält Projektet är under 
upphandling och beräknas bli dyrare än tidigare budgeterat Medel kom
mer att begäras överförda till 2015, 
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Efterarbete och utvärdering med anledning av skogsbranden i augusti. 

• Utifrån beslutet om politisk organisation och förvaltningsorganisation förbe
reda organisationen för verkställighet från 1 januari 2015. 

Förbereda nyvaldutbildningar. 

• Rekrytera teknisk chef. 

• Förstudie för Grönt Kompetenscentrum. 

Medborgarkontor 

Genomförande av riksdag-, kommun- och landstingsval (RKL val). 

Efterarbete med anledning av skogsbranden i augusti. 

• Omgörning av Sala kommuns hemsida. 

• Införa nytt system för digitala handlingar till våra politiska nämnder. 

Medverkan vid Byggabo mässa i Västerås och Mellanskog Elmia mässan på 
Ösby i Sala. 

Fortsatt utveckling av bredband enligt planen att 100 % av Sala kommuns 
hushåll och företag ska ha 100 mgb bredband 2020. 

• Strukturarbeten med anledning av omorganisationen. 

• Framtagande av ett bostadsförsörjningsprogram. 

Kultur-och fritids kontor 

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall. 

• Täljstenens framtid som kulturcenter. 

• Antagande av idrotts-och fritidsplan. 

• Revidering av biblioteksplanen. 

Samhällsbyggnadskontor 

• Plan programmen för Eveiund och Östra kvarteren. 

.. Kommuntäckande översiktsplan, 

Ätgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort ska slutföras. 

• Förberedelse inför förändringar i Plan- och bygglagen från årsskiftet. 

• Byggenheten utökas med en handläggare. 

Rekrytering av enhetschef för byggenheten. 

42 (801 



Tekniskt kontor 

43 (BO) 
Delårsrapport 2014-08-31 

• Fortsatt arbete med inventering och åtgärdande av otillgängliga passager i 
Sala. 

Nya avtal för vinterväghållning tecknas under hösten. 

Röjningar, för att öka sikt och säkerhet, utmed gång och- cykelstråk och även 
vid gångtunnlar blir prioriterade under hösten. 

• l samband med uppdatering av GJS programvaran under hösten kommer 
kommunens digitala kartor att byta koordinatsystem till 
SWEREF 99 16 30. 

• Genomföra och fortsätta utveckla den nya måltids enheten som efter omorga
nisation består av nya chefer samt medarbetare på nya arbetsställen. Följa 
upp och utvärdera den nya måltidsorganisationen med fokus på arbetsmiljö 
och effektivitet. 

• Påbörja ny livsmedelsupphandling inför nytt livsmedelsavtal från och med 
2016, med fokus på fortsatt ökning av ekologiska livsmedel, lokalproducerade 
livsmedel samt kött från djur som behandlats enligt god djuromsorg. 

• Stärka relationer och förbättra samarbetet med vård- och omsorgsförvalt
ningen och skolförvaltningen genom att upprätta avtal, genomföra kundenkä
ter samt ha en regelbunden dialog kring maten som serveras i våra restau
ranger. 

GPS-mätningar av slambrunnar ska genomföras under nästa entreprenad. 

Trafiksituationen vid Återbruket ska åtgärdas i samarbete med Vafab Miljö 
AB. 

En ny avfallspian bör påbörjas under 2015. 

• Energieffektivisering av fastighetsbeståndet. 

• Ett webbaserat felanmälansystem för lokalförvaltningen planeras. 

• Översyn av internhyressättning med anledning av komponentavskrivningar. 

Arbete med ny VA-taxa påbörjas under 2014 för att börja gälla 1 januari 2016. 

Upphandlingen för nytt övervakningssystem för VA-verksamheten ska slutfö
ras. 

Byggnation av Resecentrum och Stadsparken påbörjas. 

Räddningstjänst 

Den nära framtiden: 

• Efterarbete med anledning av den stora skogsbranden. 

Behov av investeringar för att ersätta förstörd och förkommen materieL 
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• Olycksutredning avseende hanteringen av den stora skogsbranden, enligt 
krav i Lag om skydd mot olyckor, kommer att genomföras med hjälp av ex
tern brandingenjör (Örebro). 

På sikt: 

Översyn av den egna organisationens förmåga att stödja en större händelse, 
drivmedel, förtäring m.m. 

• Översyn av utrustning för skogsbrands läckning, såväl materiel som personlig 
skyddsutrustning. 

• Planering inför pensionsavgång/-ar. 

Utvärdera kommunens krishantering vid den stora skogsbranden utifrån Lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi
nära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Ekonomikontor 

• Ny ekonomichefbörjar i mitten på november. 

Personalkontor 

• Lönekartläggning. 

Implementering av system: QlicView, Lisa, ReachMee, Adato. 

Nyanställdas dag och jubileumsceremoni utvecklas. 

Aspirantprogrammet avslutas. 

• Projektet Lyskraft - kompetensförsörjning, budskapsplattform. 

• Bidra i arbete med förberedelser för organisationsförändring (samverk
ansnivåer, delegationsordning, konton i lönesystemet etc.). 

Organisationsutveckling. 
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Bildnings- och lärande nämnden 

MÅLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

o 
D 

• 
® 

-MÅL: ETT V ÄXANoESALA-------o

--

o

-------- 00---00--------0--0--00-0------

• Förskolan står väl rustad för att möta förändrad efterfrågan med verksamhet av god ~ 
kvalitet och valmöjlighet. 

• Tillsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses. 

• Skolan i Sala skall vara av god kvalitet och ha ett gott anseende. 

• Skolverksamheten skall organiseras sa att alla geografiska områden j kommunen 
med ett elevunderlag som räcker för skolverksamhet av god kvalitet har tillgång till 
skola i sitt närområde. 

• Sala skall ha en gymnasieskola som erbjuder de mest efterfrågade programmen. 

• Kulturskolan skall bidra till pedagogisk utveckling i förskola och skola, samt ge barn 
och ungdomar god livskvalitet. 

Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbildning som hjälper 
innevånare att finna egen försörjning 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

• Förskolan och skolan skal! i samverkan med andra aktörer skapa trygghet och ar
betsro och lägga grunden till att Salas barn och ungdomar intresserar sig för aktivite
ter som i gott samspel med andra medborgare ger ett rikt och stimulerande liv i så
väl utbildning, arbetsliv och på fritiden 
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Kommentar till måluppfyllelseperspektivet hållbart samhälle: 
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För förskolan finns för närvarande inga kvalitetsmått, däremot ett kvantitativt mått för 
barngruppernas storlek. Nämndens ambition har varit att minska den genomsnittliga 
gruppstorleken, men trots utbyggnad har detta inte kunnat förverkligas, Förklaringen är 
att inflyttningen av barn i förskoleåldern har överträffat prognoserna. 

Tillsyn erbjuds kvällar och nätter, dock för närvarande inte under helger. 

Betygsresultaten i grundskolan förbättras successivt. Ännu har dock Sala inte nått den 
övre kvartilen bland landets kommuner. 

Sala har 13 grundskolenheter spridda runt hela kommunen. 

De mest efterfrågade gymnasieprogrammen är samhällsvetenskapliga- och naturveten
skapliga. Båda finns i Sala. 

Kulturskolan har breddat sin verksamhet och administrerar kulturgaranti i förskola och 
grundskola och ansvarar för musikprofilen på högstadiet. Dramaiärare är anställd och 
danspedagog anlitad på konsultbasis för att initiera dans. 

Vuxenutbildningen förutsätts öka möjligheterna att få arbete. 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

-MAi: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRiTKARE-------"--------------------------"---

• Elever och vårdnadshavare skal! uppleva att verksamheten har god kvalitet och att 
de har möjlighet till inflytande 

MÄL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

• Förskolan och skolan skall i nationellt jämförbara nyckeltal visa att kvaliteten i s Sala i 
snitt ligger i den övre kvartilen i landet. Med andra ord skall Sala vara en av landets 
bästa skolkommuner. 

IT skall förstärka Salas konkurrenskraft som skolkommun. Eleverna ska bli bättre 
rustade för fortsatta studier och utveckla de pedagogiska metoderna. IT i skolan skall 
också ses som ett stöd att ge de elever som behöver starkare individualisering av 
undervisningen, större möjligheter att finns skolan tillräckligt stimulerande. 

Särskilt fokus ska sättas på elever i behöv av särskilt stöd, och/eller elever som är 
mindre mottagliga för traditionella iniärningsmetoder. 

MÄL: PÄVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare: 
Brukarundersökning bland vårdnadshavare är inte genomförd. Däremot visar enkät bland eleverna i 
årskurs 2, 5 och 8 att skolan i de allra flesta fall upplevs som trygg och att det finns höga förväntningar 
på goda resultat. 

Trådlöst datanätverk finns i alla undervisningslokaler, alla högstadieelever har lärplatta, gymnasieele
verna datorer och en elektronisk lärplattform är etablerad. Stora fortbildningsinsatser görs för närva
rande för att bättre nyttja IT j läran det. 

Starkt fokus har under året lagts på att utveckla elevhälsovården, för att förstärka lärandet bland elever i 
behov av särskilt stöd 
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PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

.... MÅL:rRyi;-i;:sÄKER -OEHUTVECKLANDE ARBErSMILJÖ--··--·---------

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Minst 90 % av medarbetaren uppger att de upplever delaktighet och inflytande 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 
Skolförvaltningen gör inga egna enkät undersökningar, utan avvaktar den kommunge
mensamma enkät som skall göras vart tredje år. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Förstelärartjänster inrättas. 

• Under våren tas avgörande beslut om att bygga ut förskolorna i 
Sätrabrunn och Salbohed. 

® 

• En IKT -pedagog anställs för att stärka kompetensen kring tekniksats
ningen i förskola och skola. 

• Kulturgarantin återupprättas, vilket gör att förskolan och grundskolans 
alla årskurser systematiskt arbetar med att involvera olika kulturformer 
som lärstilar och öka elevernas generella kulturintresse. 

• Årskurs 6 flyttas tillfälligt från Ransta till Sala tätort, för att ge plats åt 
mer förskoleverksamhet. 

• Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Sedan 2012 fram till slutet av 
augusti 2014 är nettoinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 
20 bara i år. 
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Tkr Perioden jan-aug 2014 Arsprognos 2014 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

Budget 

365540 

56033 

309507 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- och styrelsevht 

Kulturskola 

563 

4164 

9051 

77 390 

7372 

6488 

Central förvaltning 

Förskola 

Gymnasiesärskola 

Särskola 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Vuxenutbildning 

SFI 

Summa 

143062 

56963 

3926 

528 

309507 

-- - - ,------- --~--,._"--,-,,.~- -,,~--,-,,---~----,,-----

Utfall Awikelse Budget 

348122 17416 548678 

52215 3818 85601 

295907 13 600 463077 

482 81 845 

3612 552 6262 

5744 3307 13 597 

77181 209 112864 

5963 1409 11 058 

6742 -254 9760 

136911 6151 216544 

56882 81 85448 

1834 2092 5893 

556 -28 8Q6 

295907 13600 463077 

, -- - --- -'-'--'- --,-_._,,-""--
Prognos Avvikelse 

544628 4050 

85601 O 

459027 4050 

845 O 

5912 350 

13 697 -100 

113264 -400 

11 058 O 

9760 O 

214044 2500 

84948 500 

4693 1200 

806 O 

459027 4050 

Tkr Perioden jan-aug 2014 Årsprognos 2014 

Investeringar 

Nettoutgifter 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

Budget 

4590 

Utfall 

915 

Avvikelse 8udget Prognos Avvikelse 

3675 4590 4590 O 

Semesterlöneskulden vid delåret är positivt för förvaltningen och ökar resultatet 
med 4067 tkr. Den kommer sjunka mot årets slut och prognosen visar mot noll. 
Semesterlönen är fördelad över Centrala förvaltningen (3 427tkr), Kulturskolan 
(48 tkr), Kungsängsgymnasiet (270 tkr), Vuxenutbildningen (142 tkr) samt Ösby 
(181 tkr). 

Gymnasiesärskolans överskott för perioden beror helt på att de interkommunala 
ersättningarna ej ännu har blivit fakturerade för den nya terminen. 

Grundskolan har ej ännu blivit debiterad för den nya terminen från de andra 
kommunerna. 

Vuxenutbildningen håller på att bevilja nya platser men kostnaderna har ännu 
inte hunnit ifatt. 
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Överskott på kulturskolan beräknas till 350 tkr och det beror på att musikprofil 
och kulturgaranti är budgeterad för helår, men verksamheten påbörjad på hös
ten. 

Centrala förvaltningen beräknas gå med ett underskott på -100 tkr. De poster 
som är störst är kansliet som kommer göra ett resultat på -1 000 tkr på grund av 
lönekostnader som lagts på kansliet istället för grundskolan. Detta justeras i 
kommande budget. Elevhälsan går mot ett positivt resultat på 900 tkr då det varit 
tjänster som tillsatts senare under året. 

Förskolan beräknas få ett underskott på -400 tkr då en verksamhet "Bellan
derska" fick startas temporärt över sommaren för att klara barnkullarna. Verk
samheten hade ingen budget där av underskottet. 

Grundskolan visar en positiv prognos på 2 500 tkr där största delen är lönekost
nader. En orsak är att under våren ett antal tjänster varit vakanta. Till hösten är 
nästan alla tjänster tillsatta och överskottet stabiliseras. Här ligger även de ovan 
nämnda löneposterna som lagts på kansliet. 

Gymnasieskolan, det vill säga Kungsängsgymnasiet och Ösby, håller budget. De 
interkommunala kostnaderna är något lägre än budget därför blir det enligt pro
gnos ett överskott på 500 tkr. 

Vuxenutbildningen har under sen vår samt hösten beviljat flera komvuxplatser 
men enligt prognos så kommer inte hela budgetbeloppet som är avsatt att gå åt 
innan årsskiftet. 

Investeringar 

Periodens resultot 
Större delen av investeringsanslaget är fördelade till enheterna. 

Ärsprognos 
Hela investeringsanslaget beräknas förbrukas under året. 

FRAMTIDEN 

• Projektering av ny förskola och skola i Ransta skall inledas. 

• Gymnasieskolans programutbud, organisation och lokalisering måste ses 
över för att anpassas till efterfrågan och elevunderlag. Attraktionskraften 
för att studera i Sala behöver förstärkas. Det är bra för elever, Sala kom
mun och bildnings- och lärandenämndens ekonomi. 

• Skolhälsovården ses över, med sikte på att bli starkare integrerad i sko
lornas arbete med att stödja elever så att de når bättre resultat. 

• Utbyggnaden av förskolor behöver ta fart, för att klara den ökade efter
frågan och samtidigt förbättra kvaliteten. 
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• Olika kulturyttringar implementeras starkare i undervisningen genom 
kulturgarantin. 

• Skolförvaltningen måste rigga sin organisation för att stå beredda att ta 
emot ökade flyktingströmmar från en orolig värld. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas för att stödja en 
fortsatt positiv utveckling av elevernas skolresultat. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

MÅLA VST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 
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o 
~ 

• 
® 

-MÅL: EN L.\NGSlKTIG SOÖALTWALiBAR"UTVEC"KUNG------·------

Vård- och omsorgsnämnden ska inom sitt ansvarsområde verka för att människor med 
behov av stöd i olika former får adekvata insatser vid rätt tidpunkt. Tillgängliga ekono
miska resurser ska användas effektivt och bästa möjliga lösning ska prövas och väljas. 

Nämnden ska också inom sitt verksamhetsområde bidra till att människor kan leva ett 
aktivt liv, ha inflytande i samhället och med bibehållen självständighet uppleva trygghet i 
sin hemmiljö. 

AKTIVITETER 

• Resultat, produktlons- och effektivitetsmått ska utvecklas och följas upp för att 
kunna bedöma kvalitet och kostnadseffektivitet så att rätt insatser sätts in. 

• Nämnden ska verka för att trygghetsboenden tillskapas i boendekedjan för att 
säkerställa att äldre kan bo kvar hemma i möjligaste mån. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska miljöbelastningen. 

AKTIVITETER 

• Alla verksamheter inom förvaltningen ska källsortera. 

• Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bli pool. 

Kommentar till m6luppfytlelse för perspektivet hållbart samhälle: 
Fr om 2014 har att antal processmått börjat följas upp, 

Verksamheterna källsorterar och daglig verksamhet har detta som sysselsättning för några deltagare att 
köra bort det källsorterade och bidrar därmed till återvinning och hållbarhet, 

Bilpoolen används av alla verksamheter. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har flyttat från Kaplanen. Fastigheten har istället övertagits av Sala
bostäder som nu hyr ut "bra bostäder för de äldre" j Sala. 
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MÅL: NO/DA MEDBORGAREOCHBRUKARE-----------------·------·---

Vård- och omsorgsnämnden ska fastställa kvalitetsnivå och omfattning på sina insatser 
och vara tydlig i informationen till medborgarna så förväntningar, insatser och resurser är 
i paritet. 

Alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorg ska få ett gott och respektfullt bemö
tande och insatserna ska utföras av personal med utbildning och kompetens för uppdra
get. 

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en god vård och omsorg. 

AKTIVITETER 

• Kontaktmannaskap och genomförandeplaner genomgående för alla. 

• ! ökad utsträckning analysera och publicera resultat av kvalitetsundersökningar 
som genomförs på nationell och lokal nivå samt utforma handlingsplaner för 
kvalitetsförbättring utifrån resultaten, 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVAL/TE 

Målet är nöjda kunder/brukare med framgångsfaktorerna rätt bemötande, kompetens, 
tillräcklig bemanning, leverera med kvalitet, avlastning för anhöriga, planering tid/resurs 
samt tillgänglighet, 

Arbetet ska utgå från värdeskapande processer enligt evidensbaserad praktik och kvali~ 
tetssäkrade insatser. En av grunderna för kvalitetsarbetet är hantering av syn
punkter/klagomåL Brukarnas synpunkter och klagomål redovisas kontinuerligt till nämn
den samt större avvikelser. Kvalitetsarbetet ska återkopplas til! verksamhet. 

Indikatorer från KF: Sala har en god service av hög kvalitet när 

Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal. 

Barn, ungdomar och vuxna får sina individuetIa behov av stödinsatser tillgodosedda i sin 

hemmiljö. 

AKTIVITETER 

• Kvalitetsutveckling i syfte att skapa mer sammanhållna vårdkedjor ska ske inom 
ramen för arbetet med hemsjukvård i kommunens regi. 

• Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå systematiskt kart
lägga synpunkter/klagomål som inkommeri syfte att på ett effektivt sätt han
tera brister i verksamheten. Arbetet ska ske så att ett lärande skapas i hela or
ganisationen, 

• Implementering av värdighetsgarantierna. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om nämn
dens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna sammanträden 
samt utveckla kontaktpolitikeruppdraget ur ett brukarperspektiv. 

AKTIVITETER 

• Utveckling av förvaltningens information på www.sala.se 

• Utveckla formerna för medborgardialog och brukarinflytande. 

• Anhörigträffar 
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J arbetet med Leda för Resultat utformas ett arbetssätt som dokumenteras j kvaJitetsledningssystemet. 
Kvaliteten på verksamheten och hur arbetet ska utföras samt hur brukarinflytande kan säkerställas 
kommer årligen att utvärderas och följas upp. 

Äldreomsorgen 
Arbetet med att utveckla kontaktmannaskap och genomförandepJaner som arbetsmetod fortgår. I ge
nomförandeplanen ska den enskilde kunna påverka i så stor utsträckning som möjligt hur och när insat~ 
ser ges. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster arbetar med vårdplaner och rehabplaner. 
Andelen äldre j ordinärt boende har ökat. Inom vård- och omsorgsboendena (VåBo) har brukar- och 
anhörigträffar genomförts i de flesta verksamheter. Genomgång och analys av resultaten i brukarunder
sökningar har genomförts inom alla enheter. Arbetet med att skapa sammanhållna vårdkedjor inom 
hemsjukvården pågår i teamarbetet och tillsammans med landstingsvården 1 Sala. Stor brist på sjukskö
terskor under perioden har medfört ökad belastning på gruppen och stora svårigheter att fullfölja kvali
tetsutvecklingsarbetet. Metodutvecklingsgrupp har startat för teamarbetet i verksamheterna. Grunden 
för det arbetet är Senior Alert. Värdighetsgarantierna kommer att följas upp. Kvalitetsunderindikatorer 
för god service har försämrats något på läkemedelsavvikelser. 

Individ, familj och arbete (IFA) 
Institutionsplaceringarna, främst för barn och ungdomar har ökat under året. 

Funktionshinderområdet (FO) 
En organisation för ombud i syfte att utveckla kunskaper och kompetens runt alternativ kommunikation, 
AKK har startats. Arbetet pågår med genomförandeplaner och kontaktmannaskap. I LSS grupp och ser
viceboendena används en systematisk metod (hur-pärmar) för att ta reda på hur de olika insatserna ska 
utföras utifrån brukarens behov/önskemål. 

Hemsidan har delvis reviderats men fortsatt arbete kvarstår med att anpassa sidan för målgruppen 
funktionsnedsatta med t ex talsyntes och bilder. Regelbundna boenderåd på alla gruppbostäderna samt 
referensgrupp med brukare från dagligverksamhet. Resultat och analyser behöver utvecklas för att 
kunna bii ett bra arbetsunderlag med förbättringar för måigruppen. 
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~ MAi, TRYGG;-SÅKERO~CH UTVECKLANDE ARBETSMILjO--~-------~-----~ 

Inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har kvalitetsfrågorna fått allt 
större fokus under de senaste åren. Allt som sker inom nämndens ram har til! syfte att 
vara till nytta för de som är i behov av våra tjänster. Alla medarbetare har rätten och 
skyldigheten att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens utveckl
ing. 

Fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor betydelse för alla med
arbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, utveckling och kostnadseffektivitet är 
ledorden för detta arbete. 
Vård- och omsorgsnämnden bidrar genom att medarbetarna i förvaltningens verksam
heter trivs och känner sig trygga i arbetet. 

AKTIVITETER 

• Fördjupat arbete kring arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. 

• Utvecklingsaktivitet för arbetsplatsombud och chefer i syfte att förbättra sam
verkansarbetet. 

MAL, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Medarbetarna ska arbeta utifrån angivna mål j verksamhetsplanen och åtaganden j en
lighet med lagstiftningen. Medarbetarna ska tillsammans med cheferna verka för att 
verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den 
enskilde brukaren. 

AKTIVITETER 

• Utveckla formerna för reflektion i arbetet som en sätt för kvalitetsutveckling. 

• Inom ramen för samverkan utveckla formerna i arbetet där medarbetarna till
sammans med chefer utvecklar verksamheten i syfte att skapa bästa möjliga 
nytta för den enskilde brukaren. 

• Kartlägga verksamhetens processer. 

MAL, TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna må! i verksamhetsplanen och åtaganden 

i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska tillsammans med medarbetarna verka för att 

verksamheten utvecklas och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den 

enskilde, samt skapa förutsättningar för delaktighet och en god arbetsmiljö. 

AKTIVITETER 

• Analysera, utvärdera och vidareutveckla åtgärdsplan utifrån medarbetarenkä

ten. 

• Minska sjuktalet. 

• Arbeta aktivt med bemanningen och rätten till heltid. 

• Skapa och utveckla yrkesstolthet hos medarbetare genom värdegrund, ökat 

brukarfokus och arbete med ständiga förbättringar. 
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I leda för resultat arbetet har samtliga chefer deltagit i föreläsningar som syftar till att få kunskap om 
hur man kan mäta, skapa nyckeltal och se över sina processer för att få ett jämnare flöde och säkerställa 
leveransen. 

Arbetet med att höja sysselsättningsgraden fortsätter inom äldreomsorgen. Personal anställs på högre 
tjänstgöringsgrader och den utökade tjänstgöringstiden jobbas igen vid behov i verksamheten. Ca 30 
medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnadslyftet. Utveckling av samverkansarbetet 
inom ramen för Fas-OS i VERKSAM pågår. Ett samverkansarbete med Previa för att hjälpa medarbetare 
med upprepad korttidsfrånvaro och för att förbättra arbetsmiljön i deras arbetsgrupper har startats. 

Dag!igverksamhet har regelbundna etikträffar för att kunna fördjupa sig i olika svåra etiska situationer 
på arbetet. På de övriga verksamheterna inom FO jobbas det med att föra in etik träffar regelbundet i 
verksamheterna. 

"Vi- känsla" aktiviteter som pågår för personal inom FO är bl a teamutveckling via gruppfasarbete utifrån 
litteratur" att skapa effektiva team" av Susanne Wheelan. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Ca 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet äldre
omsorg. Anledningen till det är öppnandet av det nya boendet Johannes
bergsgatan 2, samt förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett 
"Tryggt boende för äldre". 

• Under perioden har efterfrågan på Vård- och omsorgsboendeplatser ökat. 
För närvarande finns det ca 17 personer som väntar på ett boende. Under 
samma period har nerdragning av vårdplatser på landstinget skett. Fem 
platser på VåBo används av "kvarboende" utan egna beslut. Det samman
taget har lett till svårigheter att verkställa boendebeslut i rimlig tid och 
korttidsplatser har behövt användas till personer som väntar på boende
plats. Utskrivningsklara från lasarettet har inte kunnat erbjudas boende 
och stora kostnader har därför uppstått. 

• l samband med att Johannesbergsgatan 2 öppnade tomställdes lokalerna 
på Parklängan 3 och Ekebygårdens grupp boende, 26 platser. 

• Effektivitetsmått för verksamheten har tagits fram och prövas. 

• Omorganisation av ledning för HSL grupperna har genomförts för att 
hålla samman vårdkedjorna i hemsjukvårdsarbetet. 

• Under perioden har många nya medarbetare rekryterats till område 
äldreomsorg i samband med öppnandet av det nya boendet, samt för att 
ersätta personal som slutat. Många erfarna vikarier har kunnat erbjudas 
tillsvidareanställning. Det innebär att tillgången till erfarna vikarier inför 
sommaren har varit mindre än tidigare år. 

• l januari 2014 hade 369 brukare insatsen hemtjänst. l juli 2014 hade 406 
brukare insatsen hemtjänst, d v s en ökning med 37 personer. 
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• Under perioden jan-juli planerades 64 506 hemtjänsttimmar. Detta in
kluderar privat utförare. Motsvarande siffra för samma period år 2013 
var 59346 hemtjänsttimmar, d v s en ökning med 5 160 timmar. 

e Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphone har införts inom hemtjäns
ten. 

• Dagverksamhet som vänder sig till gäster med demenssjukdom flyttade 
till Johannesbergsgatan 2 i slutet av maj. 

e Dagverksamhet som vänder sig till personer med önskemål om rehabin
satser och/eller social samvaro flyttade från Ekebygården till Jakobs
bergsgården i början av juni. 

• Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnads
lyftet. 

• Dagligverksamhet LSS samarbetar med 7 olika företag i Sala och kan er
bjuda 20 deltagare sysselsättning på den privata arbetsmarknaden. 

• Antal verkställda LSS boendebeslut första halvåret har varit 5 gruppbo
stadsbeslut. 

• Antal ny dagligverksamhetsbeslut LSS som verkställts under perioden är 
12 st. 

• Antaloverkställda LSS beslut är 5 servicebostadsbeslut som förväntas 
verkställas under hösten 

• Ett vitesföreläggande runt ej verkställd stödfamiljsbeslut LSS är under ut
redning hos förvaltningsrätten och beslut väntas komma under hösten 

• Två nya gruppbostäder har öppnats i tidigare äldreboendet Klampenborg. 
Det ena heter Karpgatan 2 vån 1 och inrymmer 5 19h och det andra heter 
Karpgatan 2 vån 3 och inrymmer 6 19h. Totalt har vi då ökat antalet 
gruppbostadsplaster med tre för hela FO. 

o Gruppbostäderna har bemannats med tjänster inom redan befintlig per
sonaistat. Gruppbostaden Gröna villan stängdes i juni .Brukarna har er
bjudits nya lägenheter på Karpgatan 2 vån 1 och 3. 

• För att få möjlighet till bättre bemanning, innehåll samt kompetens har 
Personalgruppen på Skräddargränd kortidsboendet samt Karpgatan 2 
vån 1 har slagits samman och verkställer insatser på båda ställena. 

• Utökade kostnader för flytthjälp, flyttstäd samt tomhyra för den nedlagda 
gruppbostaden Gröna Villan. 

e Fler av dem som bor i service och gruppbostad har pga av hög ålder fått 
ett större omvårdnadsbehov vilket har resulterat i extra kostnader för 
nattbemanning. 

• En första facklig VERKSAM har skett med kommunal rörande arbetsrotat
ion som planeras på område FO. 
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• En ny kostnad för LSS elevhems boende from 1/7. 

• Arbetet med att byta dokumentationssystem pågår under hela året. 

• Nytt avtal med Migrationsverket har skrivits gällande flyktingmottagande 
och mottagande av ensamkommande flyktingungdomar. 

• Planering av Familjecentralen har pågått under våren. 

• Jobbcenter är igång sedan den 1/3 2014. 

• Familjehemsplaceringarna har ökat jämfört med tidigare år. 

• Under första halvåret har det förekommit ett flertal mor /barn
placeringar på institution. Placeringarna har föregåtts av familjebehand
ling på hemmaplan. 

• Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 under alla lov har införts 

• Åldern för att bli berättigad Kommunfix har sänkts från 85 till 80 år. 

EKONOMI 

Tkr Perioden jan-aug 2014 Arsprognos 2014 
---_.~_ .. _~"'---~------------_. --- ._----

Driftbudget Budget 

Kostnader 365176 

Intäkter 81515 

Nettokostnad 283661 

Verksamheternas nettokostnader 

Förvaltningsövergr vht 

Individ, familj, arbete 

Omsorg om funktions

hindrade 

Omsorg om äldre 

Summa 

10555 

49950 

52997 

170160 

283551 

Utfan 

366717 

88680 

278037 

2021 

51564 

52002 

172 450 

278037 

Awikelse Budget Prognos 

-1540 554464 562200 

7164 130500 133536 

5624 423 964 428664 

8534 14585 12 085 

-1614 75096 77 096 

994 79 326 80 526 

-2290 254957 258957 

5624 423 964 428664 

Awikelse 

-7736 

3036 

-4700 

2500 

-2000 

-1200 

-4000 

-4700 

Tkr Perioden jan-aug 2014 Årsprognos 2014 

Investeringar 

Nettoutgifter 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

Budget 

6406 

Utfall Awikelse Budget Prognos Awikelse 

3204 3 202 6 406 4 406 2 000 

Under perioden har förvaltningens ram minskats med - 581 tkr p g a centrali
sering av löneadministration. Tillkommande omfördelning mellan förvaltningar
na har varit +644 tkr för företagshälsovård. 
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Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med + 5,6 mkr. Detta hänförs främst 
till semesterlöneskulden som under perioden hamnade på +5,8 mkr enligt försy
stem. Utan semesterlöneskulden hamnar resultatet på -176 tkr, d v s förvaltning
en ligger nästan exakt på budget. 

Intäkterna är mycket högre än budgeterat, främst orsak är volymökningar på 
äldreomsorgen samt intäkter internt för resursenheten. 

Bruttokostnaderna överskrider resultatet med 1,5 mkr, varav hemtjänstkostna
der och placeringar är den övervägande delen. 

Kostnaderna inom omsorgen om äldre uppvisar det största underskottet (-2,2 
mkr) mot periodbudget p g a medicinskt färdigbehandlade samt hemtjänstök
ning. 

Periodavvikelse på övriga kostnader på verksamhetsområde IFA (-1,6 mkr) be
står bl a av köp av verksamhet, placeringar och kvalificerad familjehemsvård. 

Bruttointäkterna + 7,1 mkr består av bl a uppbokningar av väntade intäkter för 
personlig assistans (1 mkr) och anställningsstöd AME från försäkringskassa (1 
mkr) samt resten volymökning på avgifterna samt de interna intäkter ca 3 mkr 
p g a volymökning äldreomsorg. 

Årsprognos 
Prognosen pekar mot en nettoavvikelse på - 4,7 mkr. 

Bruttokostnadernas avvikelse (- 7,7 mkr) består av interndebitering (-2,5 mkr) 
(resursen, central administration) som matchas mot internintäkter (2,5 mkr). 
Kvarstående underskott fördelas främst på medicinskt färdigbehandlade (-2 
mkr) och LSS externt boende (-1,2) samt institutionsplacerade (-2 mkr). Utveckl
ingen av semesterlöneskulden är svårbedömd. Kostnader som uppstått i sam
band med den stora skogsbranden beräknas fås åter av Länsstyrelsen. 

Investeringar 

Periodens resultot 
Periodresultat +3,2 mkr 

Årsprognos 
Nya vårdboendet har inte använt hela sitt investeringsutrymme, främst beroende 
på att sängar inte inköptes enligt plan. 

Karlagatans snickeri med investeringar i maskiner !utrustning beräknas ta i an
språk resten av sin del. 

FRAMTIDEN 

lit Fortsätta arbetet med att beskriva processer och ta fram nyckeltal för 
verksamheten. 

• Utvecklingsarbetet med Previa fortsätter för att sänka sjuktalet. 
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• Arbetet med att utveckla dokumentation, registrering och planering via 
mobila system fortsätter inom hemtjänsten. 

• Upphandling och planering inför utbyte av alla trygghetslarm i ordinärt 
boende genomförs under hösten. 

• Planering för ett Anhörigcenter på Kaplanen pågår. 

• Antalet äldre i Sala kommun fortsätter att öka, behovet av hemtjänstin
satser och särskilt boende väntas därför öka. 

• Arbete med att bygga ny LSS gruppbostad är nu på gång och under hösten 
skall beslut tas om hur huset skall se ut 

e Utbildning 7.5 p, evidensbaserad praktik och samverksam inom området 
funktionsnedsättning och LSS, för 6 medarbetare på område FO kommer 
startas i september. Utbildningen sker i samverkan med VKL och Mälar
dalens högskola. 

• Kostnad för ett externt skolboende from mitten av augusti. 

• Ett projektarbete startas 1/9 för att utreda och förbereda att ev införa 
LOV gällade omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten. 

• Stor brist på hyresbostäder medför svårigheter för alla verksamheter 
inom förvaltningen. Bostadsbristen behöver åtgärdas i Sala. 

• I år kommer 35 personer att övergå från etablerings reformen till försörj
ningsstöd. 

• Översyn och planering av flyktingmottagandet över avtal ska göras under 
hösten. 

• Fortsätta utvärdera hemmaplanslösningar för barn/ungdomar och vuxna 
för att möta upp behov och minska placeringar. 

• Ett kvalificerat familjehem behövs snarast som ett alternativ till barn och 
ungdomsplaceringarna. 

• Psykiatrisk öppenvård för barn/ungdomar och vuxna behöver utvecklas 
för att kunna möta upp ett bredare fält av problemområden. 

• Samarbetet med arbetsförmedlingen behöver utvecklas så att ungdomar 
snabbare kan komma in i aktivitetsstöd och sysselsättning. 

• Start av Familjecentral beräknas ske under hösten. 

• Utveckling aven fristående familjehems/familjerättsgrupp kommer att 
ske under hösten. 

• Start av Gröna villan boende för ensamkommande flyktingbarn (skPUT
boende). 

• Projekt Sociala företag startas under hösten 2014 med anställd projektle
dare from 8/9. 
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Överförmyndaren 

MÄLAVSTÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte bli uppfyllda 

Målen bedöms delvis bli uppfyllda 

Målen är redan/bedöms bli uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÄL:-NOJDAMEDSORGAREOCH ImUKARE 

MÄL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITI': 

o 
• .. 
@ 

Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna 
både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt 
underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför 
de uppdrag de är ålagda till enligt lag. För att uppnå detta ska överförmyndarverksam
heten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare 
angående årsredovisningen. Arbetet med att utveckla hemsIdan ska fortsätta för att man 
på ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad överförmynda~ 
rens och ställföreträdarnas uppdrag är. 

Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina upp
drag och även löpande ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegations
ordningen årligen upp-dateras i enlighet med gällande lagstiftning. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare: 
Utbildningar har genomförts för ställföreträdare och även för kommunal personal som 
har kontakter med huvudmän och ställföreträdare, såsom biståndshandläggare, ekono
mihandläggare, individ- och familjeomsorgen och socialsekreterare med ansvar för en
samkommande barn och ungdomar. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Samtliga årsräkningar var färdiggranskade före den 1 augusti. 

• Överförmyndaren och handläggarna har varit på utbildning för att upp
rätthålla kompetensen inom rättsområdet. 

6DIBD) 
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EKONOMI 

Perioden janwaug 2014 Arsprognos 2014 
.,--_ .. " .. ----- ." ._._,-----------,-_.~"" .. __ .. _"'_.,.,,_ .. _,~ 

Tkr 

Driftbudget 

Kostnader 

Budget Utfan Awikelse Budget Prognos Avvikelse 

Intäkter 

Nettokostnad 

Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

2212 2380 

100 211 

2112 2169 

-168 3323 3233 

111 150 160 

-57 3173 3073 

Under perioden har 86 % av budgeten för gode män förbrukats. Kostnaderna 
beräknas dock att hållas inom budget eftersom att års räkningarna nu är fär
diggranskade. 

Kostnaderna för ensamkommande barn tenderar att öka. 

Ärsprognos 
Överskott beräknas, 100 tkr, p g a personalförändringar. 

FRAMTIDEN 

• Fler utbildningstillfällen för ställföreträdarna planeras. 

• Fortsatt arbete med att utbilda och informera kommunal personal som 
har kontakt med huvudmän och ställföreträdare. 

61 (80) 

90 

10 

100 



62 (80J 

Delårsrapport 2014-08-31 

Revisionen 

MÅLAVSTÄMNING 

Enligt kommunallagen skall revisionen varje år granska all verksamhet som bed
rivs inom nämndernas verksamhetsområden enligt god revisionssed. De skall 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den inter
na kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

För att kunna uttala sig om all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk- och 
väsentlighetsperspektiv välja vad man skall granska under varje år, all verksam
het kan av ekonomiska och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer 
att granskas under ett revisionsår framgår aven revisionsplan som heslutas i 
hörjan av året. Följande granskningar har eller kommer att genomföras under 
2014. 

• Gymnasieskolans anpassning till förändrat elevantal och ökad konkur
rens. 

• Styrning och kontroll över kommunens EU-projekt. 

• Följsamhet mot kommunfullmäktiges beslut 2010-2013. 

• Intern kontroll av rutiner för debitering och redovisning av intäkter. 

• Delårsrapport 2014. 

• Årsredovisning 2014. 

PERIODEN SOM GÅTT 

• Revisorerna har genomfört två sammanträden efter 2013 års slutrevis
ion, 

• Granskningen av gymnasieskolans anpassning till förändrat elevantal och 
ökad konkurrens färdigställdes vid revisorernas sammanträde den 22 
maj. Därefter har rapporten distribuerats till bildnings- och lärande
nämnden för svar. 

EKONOMI 

Tkr 

Driftbudget 

Kostnader 

intäkter 

Nettokostnad 

Perioden jan-aug 2014 Årsprognos 2014 

Budget 

527 

527 

Utfall Awlkelse Budget Prognos Awlkelse 

281 246 790 790 O 

281 246 790 790 o 
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Ekonomisk analys 

Driftbudget 

Periodens resultat 

63 (801 
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Majoriteten av de beslutade granskningarna genomförs under hösten 2014, vilket 
innebär att den största kostnads belastningen sker under den andra hälften av 
året. 

Årsprognos 
Samtliga beslutade granskningar kommer att genomföras och budgeten kommer 
därav att förbrukas i sin helhet. 

FRAMTIDEN 

• Revisorerna kommer att bjuda in kommunstyrelsens och nämndernas 
presidier med förvaltningsledningar till träffar under hösten, 

• Samtliga granskningar kommer att genomföras i enlighet med revisions
planen, 

• Revisionsmöten genomförs enligt beslutad årsplan, 
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EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

Kommunens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut Redovisat Redovisat 

2013 20130831 20140831 

Verksamhetens intäkter 1 252151 168569 168768 

Jämföre!sestörande intäkt 1 29940 20046 

Verksamhetens kostnader 2 -1250674 -811 768 -839983 

Avskrivningar 3 -51222 -31445 -31506 

Verksamhetens netto· 
-1019805 -654508 -702721 

kostnader 

Skatteintäkter 4 839004 561039 572 596 

Generella statsbidrag 

och utjämning 5 252457 168444 176639 

Finansiella intäkter 6 4688 2850 2811 

Finansiella kostnader 7 -11239 -7865 -7444 

Resultat före extraordi-
65106 69961 41882 

nära poster 

Extraordinära intäkter O O O 

Extraordinära kostnader O O O 

Ärets resultat 65106 69961 41882 

64 [801 
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Budget Prognos 
2014 31~dec 

260602 

-1326488 

-51000 

-1107031 -1116886 

855680 859305 

259160 264959 

4178 4185 

-14174 -10378 

-2187 1185 

O O 

O O 

-2187 1185 

Avvikelse 

-9850 

3625 

5799 

7 

3796 

3377 

O 

O 

3377 



KASSAFLÖDESANALYS 

TKR Not 
Bokslut Redovisat 

2013 20130831 

DEN lÖPANDE VERKSAMHETEN 

Arets resultat 65105 69961 

Justering för av- och nedskrivningar 51222 31445 

Justering för gjorda avsättningar 4524 5706 

Justering för upplösning av bidrag till 
772 515 

statlig infrastruktur 

Justering av övriga ej rörelsekapital-
8 8986 8689 

påverkande poster 

Medel från verksamheten före 
130609 116315 

förändring av rörelsekapital 

Ökning (+ljminskning(-) kortfristiga 
17267 2315 

fordringar 

Ökning(~)/minskning{+) kortfristiga 
-1503 -65166 

skulder 

Ökning{+ljminskning(-) förråd och 
-294 13 

varulager 

KassajIöde från den löpande verk~ 
146079 53477 

samheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella tillgångar O O 

Försäljning av immateriella tillgångar O O 

Investering i materiella tillgångar -111067 -62785 

Försäljning av materiella tillgångar 7273 6379 

Investering i finansiella tillgångar O O 

Försäljning av finansiella tillgångar O O 

KassajIöde fdm inilesteringsverk-
9 -103794 -56406 

samheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 87000 O 

Amortering av långfristiga skulder -18596 -lO 153 

Ökning långfristiga fordringar O O 

Minskning av långfristiga fordringar 3988 2717 

Kassaf/öde från finansieringsverk-
72392 -7436 

samheten 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL 
STATliG INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig 
-2277 -2277 

infrastruktur 

Kassaflöde från bidrag till statUg 
-2277 -2277 

infrastruktur 

Arets kassaflöde 112399 -12641 

likvida medel vid årets början 21372 21372 

likvida medel vid årets slut 133772 8731 
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Redovisat Budget Prognos 
20140831 2014 31-dec 

41882 -2192 1185 

31506 55773 51000 

1154 284 1403 

515 3768 772 

-459 -459 

74598 57633 53901 

15526 

-44897 

O 

45227 57633 53901 

O 

O 

-49411 -119746 -157487 

11863 8000 16284 

-67 -67 

356 356 

-37258 -111746 -140914 

O 81200 O 

-13 216 -19611 -18596 

O O 

2759 3200 3200 

-10456 64789 -15396 

-3464 -3768 -3768 

-3464 -3768 -3768 

-59S2 6908 -106177 

133772 25080 133772 

127821 31988 27595 

Avvikelse 

-3372 

4773 

-1119 

2996 

459 

3737 

3737 

37741 

-8284 

67 

-356 

29168 

81200 

-1015 

O 

O 

80185 

O 

O 

113090 

-108692 

4398 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 
Bokslut 

2013 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader 

och tekniska anläggningar 10 818892 

Maskiner och inventarier 11 75976 

Finansiella anläggningstillgångar 12 108038 

Summa anläggningstillgångar 1002905 

Omsättningstillgångar 

Förråd 13 3355 

Kortfristiga fordringar 14 83747 

Kassa och bank 15 133772 

Summa omsättningstillgångar 220873 

SUMMA TILLGÅNGAR 1223778 

EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 607482 

-därav resultatutjämningsreserv 15100 

-därav årets resultat 65106 

Avsättningar för pensioner 17 38162 

Skulder 

Långfristiga skulder 18 359727 

Kortfristiga skulder 19 218407 

Summa skulder 578134 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTININGAR 

OCH SKULDER 1223778 

Panter och ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser 20 611651 

Borgensåtaganden 21 583025 

Operationella leasingavtal 22 2922 

Hyresavta! verksamhetsfastigheter 23 55888 

66 (80) 
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785894 

81019 

109512 

976425 

3048 

98699 

8731 

110478 

1086904 

612342 

69961 

35959 

283859 

154744 

438603 

1086904 

620445 

555682 

442 

71835 
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830175 

72151 

104474 

1006801 

3355 

68221 

127820 

199395 

1206196 

649364 

15100 

41882 

38955 

347831 

170045 

517876 

1206196 

590067 

596083 

2922 

55888 
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Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala-Heby Energi AB och Västmanlands Av
falls AB. 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samt
liga 279 kommuner som per 2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått 
likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av i Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål
lande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommunin
vest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest 
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274 758 265 613 kronor och totala tillgångar 
till 276 295 310 824 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 825 687 748 kronor och andelen av de totala tillgångarna till 830 649 074 kro
nor, 

Sala kommun har efter KF beslut 20091029 § 96 undertecknat ett genomförande 
och finansieringsavtal med Banverket avseende åtaganden på Dalabana etapp 10ch 
2. Avtalet innebär att Sala kommun vid ett eventuellt uppkommet underskott maxi
malt garanterar 17,5 Mnkr. 

Sala kommun har (2013-12-31) ett skogsinnehav på 4 993 ha med ett grovt beräk
nat marknadsvärde på ca 300 Mnkr som till betydande del ligger utanför balansräk
ningen. 
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NOTER 

Not l 

Not 2 

Not 3 

Not 4 

Not S 

Bokslut Redovisat 
2013 20130831 
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Redovisat Budget 
20140831 2014 

Prognos 
31·dec 

--'~"_._-._-------------_. __ ._----------
Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 26292 13 712 18838 

Taxor, avgifter, ersättningar 75826 52938 54075 

Hyror och arrenden 14819 9725 10631 

Bidrag 99883 73400 51566 

Varav jämförelsestörande intäkter: 

Oterbetafning AFA 20372 20046 O 

prestationsersättning 12/13 9570 O O 

Försäljning vht o konsulttjänster 59952 34054 32231 

Försäljning anläggningstillgångar 5320 4788 1426 

282091 188616 168768 266595 260602 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader lnkl arbetsgi-
738095 491207 501958 

varavgifter 

Pensionskostnader lnkl särskild 
65311 42277 42334 

löneskatt 

Inköp anläggningstillgångar och 
27809 12850 13 944 

underhållsmateria I 

Bränsle, energ'l och vatten 31558 20073 18458 

Köp av huvudverksam het 134417 84065 85163 

Övriga tjanster 113 296 70021 75210 

lokal- och markhyror 20515 14520 13 714 

lämnade bidrag 55550 39814 39386 

Övriga verksamhetskostnader 64125 36852 49817 

1250674 811678 839983 1317858 1326488 

Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska 
28828 19178 19904 

anläggningar 

Maskiner och inventarier 22214 12267 11570 

Nedskrivningar 180 O 31 

51222 31445 31506 55773 51000 

Skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 843763 562509 571127 855680 856690 

Slutavräkning 2012 516 2392 

Slutavräkning 2013, prognos -5274 -3862 -821 -821 

Slutavräkning 2014, prognos 2291 3436 

839004 561039 572 596 855680 859305 

Kommunalekonomisk utjämning 
och L55 

!nkomstutjäm ni ngsbidragJ avgift 209048 139366 145089 217634 
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Bokslut 
2013 

Kostnadsutjämning -3761 

Regleri ngsbidrag/avgift 9850 

Str'ukturbldrag 

LSS utjämningsavgift!bidrag 626 

Fastighetsavgift 36694 

252457 

Not 6 finansiella intäkter 

Bankränta 128 

Ränta SHE AB 1262 

Avkastning kommunala bolag 308 

Övriga ränteintäkter 333 

Påminnelse och Inkassoavgifter 164 

Övriga finans1ella intäkter 2493 

4688 

Not 7 Finansiella kostnader 

Låneräntor 7896 

Finansiell kostnad pension 3077 

varav effekt av föröndrad 
2363 

diskonteringsränta 

Indexuppräkning City banan 265 

Övriga finansiella kostnader 

11239 

Not 8 
Justering av övriga ej röreslekapitalpåverw 

kande poster 

Realisationsvinst vid fastighets-
-4941 

försäljningar 

Realisationsvinst vid försäljning 
O 

av aktier 

Utdelning Sala kulturfond -4 

Förändring ack skuld anlägg-
13 931 

ni ngsja nslutni ngsavgifter 

8986 

Not 9 Investeringsnetto 

Jnvesteringsutgifter enligt l'nve-
-111067 

st€! ri ngsred avi sti ingen 

Försäljning av finansiella till-
O 

gångar 

Jnvesteringslnkomster enllgt 
7273 

i nve ste rin gsr ed ovl s n l ng en 

varav inkomster vid fastighets-
7273 

försäljningar 

-103794 
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-2508 

6567 

417 

24602 

168444 

O 

783 

106 

243 

135 

1584 

2850 

5288 

2351 

1875 

187 

39 

7864 

-4545 

O 

13 234 

8689 

-62785 

O 

6379 

5676 

·56406 
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Redovisat Budget 
20140831 2014 

5001 

3364 

1508 

-2376 

24053 

176639 259160 

11 

741 1174 

287 

162 

1896 2718 

2810 4178 

6819 13244 

208 581 

361 349 

55 

7444 14174 

-1417 

O 

958 

·459 O 

·49478 

356 

11863 

1463 

-37258 ·111746 

Prognos 
31~dec 

7502 

5045 

2262 

-3563 

36079 

264959 

4185 

10378 

-1417 

958 

·459 

-157554 

356 

16284 

4900 

-140914 



Bokslut 
2013 

Not Mark, byggnader och tekniska 
10 anläggningar 

Markreserv 19130 

Verksamhetsfastigheter 592241 

varav pågående projekt 143098 

Fastigheter fOr affärsverksamhet 128553 

Publika fastigheter 64898 

Fastigheter för annan verksam~ 
14070 

het 

818892 

Ack, Investeringar 1197927 

Ack. Avskrivningar -379036 

Utgående, bokfört värde 818892 

Not 
Maskiner och inventarier 

11 

Maskiner 28369 

Inventarier 37539 

Bilar 10067 

75976 

Ack.lnvesterhiga'r 258273 

Ack. Avskrivningar ~182 297 

Utgående bokf6rt värde 75976 

Not 
Finansiella anläggningstillgångar 

12 

Aktier i Sala Industrifastigheter 
5075 AB 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 

Aktier i Sa!a-Heby Energi AB 88 

Aktier i Vafab 4442 

Akflel' T Sala Silv~rg(Uva AB 5000 

Aktier i Saiabostäder AB 10 247 

Andelar i Kommuninvest 1020 

Andelar 1009 

Bostadsrätter 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 

CItybanan 18526 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi 
58790 AB 

108038 

Redovisat 
20130831 

17355 

563152 

110853 

127203 

66059 

12124 

785894 

1155280 

-369386 

785894 

28605 

41234 

11180 

81019 

253599 

-172 580 

81019 

5075 

2 

88 

4442 

5000 

10247 

1020 

955 

40 

3800 

18783 

60060 

109512 

701801 
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19838 

597887 

17848 

133167 

62694 

16589 

830175 

1224354 

-394179 

830175 

25990 

36838 

9323 

72151 

247434 

-175283 

72151 

5075 

2 

88 

4442 

5000 

10 247 

1020 

719 

40 

3800 

18011 

56030 

104474 

Prognos 
31~dec 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest har där~fter 
beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 3 760 tkr för Sala kommun. Totalt andelskapitaJ i Kommuninvest 
uppgick 2014-06-30 till 4 780 tkr. 
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Not 
Förråd 

13 

Lager Ösby Naturbruksgymn, 1912 

Centralförråd 907 

lager gåvor, tavforo d 371 

Lager Kungsängsgymn. kiosk 12 

Lager Turistbyrån 60 

Lager Simhallen 93 

3355 

Not 
Kortfristiga fordringar 

14 

kundforddngar 16152 

Fordringar hos anställda 60 

5pannmålsfeveranser 678 

Statsbidragsfordringar 4492 

Skattekonto 703 

Kommunal fastighetsavgift 16519 

Kortfristiga fordringar kommu~ 
O 

nala bolag 

Fordran mervärdesskatt 7907 

Upplupna skatteintäkter 10236 

Komm unaiskattefordra n 2752 

Förutbetalda kostnader och 
24248 

upplupna intäkter 

83747 

Not 
15 

Kassa och bank 

Huvudkassa O 

Avräkningskonton O 

Postgiro 30238 

Bank 103533 

Sparkonto lantmännen 

133772 

(Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr) 

Not 
Eget kapital 

16 

Anläggningskapital 605016 

Rörelsekapital 2467 

607482 

Specifikation av det egna kapi-
talets förändring 

Ingående Eget kapital 527 280 
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1807 

707 

372 

12 

63 

88 

3048 

27358 

147 

O 

465 

674 

16442 

-1728 

3388 

9180 

8428 

34346 

98699 

O 

640 

6814 

1257 

20 

8731 

656608 

-44266 

612342 

542381 
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1912 

907 

371 

12 

60 

93 

3355 

19652 

199 

678 

1509 

O 

15339 

-1574 

5513 

2291 

11180 

13 433 

68221 

O 

651 

33027 

94094 

48 

127820 

620014 

29350 

649364 

592382 

Prognos 
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2013 

Resu!tatutjämningsreserv 15100 

Utdelning Sala kulturfond -4 

Årets resu Itat 65106 

Utgående Eget kapital 607482 

Balansutredning 

Årets resultat 65106 

Realisationsvinst -4941 

Not 
Avsättningar för pensioner 

17 

Ingående avsättning, lnkl rö-
25416 

neskatt 

Pensionsutbeta Ini ng -1318 

Ny'intjänad pensIon 2948 

Ränte- och basbeloppsuppräk-
603 

ning 

Sänkning diskonteringsräntan, 
2330 

Inkllöneskatt 

Övrigt 671 

Förändring löneskatt 704 

31354 

Avsättning garanti- och visstids~ 
pension 

Ingående avsättning, inkllö-
3929 

neskatt 

Pensionsutbetal ni ng -47 

Nyintjänad pension 1818 

Arbetstagare om pensionerats 38 

Ränte- och basbeloppsuppräk-
ni ng 

111 

Sänkning diskonteringsräntan, 
!506 

inkl löneskatt 

Övrigt -89 

FörändrIng löneskatt 444 

6809 

Summa not 17 38163 

Not 
Långfristiga skulder 

18 

Kommuninvest 328594 

Skuld för anläggnings-
13 931 

janslutningsavgifter, VA 

Citybanan 17202 

359727 

n 180) 

Redovisat 
20130831 

69961 

612342 

69961 

-4545 

25416 

-841 

3171 

473 

2330 

-156 

642 

31036 

4455 

-78 

284 

20 

177 

-26 

92 

4924 

35960 

250037 

13 234 

20588 

283859 
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15100 

41882 

649364 

41882 

-1417 

31354 

-1044 

1470 

207 

O 

-52 

141 

32075 

6809 

-43 

106 

1 

O 

-7 

14 

6880 

38955 

315379 

14889 

17563 

347832 

Prognos 
3l-dec 
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Not 
Kortfristiga skulder 

19 

Kortfristig del av långfristig skuld 22060 

Levera ntörsskulder 48851 

Upplupen källskatt 12047 

Upplupna arbetsgivaravgifter 14134 

Fastighetsskatt 770 

Statsbidragsförskott Gruvans 
1090 

vattensystem 

Utdelning från Jöns och Alvida 
1 

Äkermans fond 

Statsbid ragsförskott f!yktlngverk~ 
3238 

sam het 

Semesterlöneskuld 37327 

Ferieiöneskuld lärare 9413 

Uppehållslöneskuld 945 

Upplupen särskild löneskatt 
6104 

pensioner 

Upplupna räntekostnader 1158 

Upplupna pensionskostnader, 
25160 

individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 1246 

Förutbetalda skatteintäkter 6478 

Övriga utgiftsrester och övriga 
27383 

interimsskulder 

218407 

Not Ansvarsförbindelser 
20 

Pensionsförplfktelser som inte 
upptagits bland skulder eller 492235 
avsättningar 

varav effekt av förändrad rlis-
36987 

konterfngsränta 

Särskild löneskatt pensioner, 
119416 

ansvarsförbi ndelser 

611651 

Not 
Borgensåtaganden 

21 

Förlustansvar för egnahem och 
550 

småhus 

Kommunens företag 582475 

583025 

Not Operationella leasIngavtal, 
22 framtida leasingkostnader 

Med förfall inom 1 år 1137 

73 {SOl 

Redovisat 
20130831 

14246 

18089 

12649 

14888 

723 

1090 

1 

850 

31158 

11233 

1049 

13610 

579 

16870 

45 

O 

17662 

154744 

499312 

36943 

121133 

620445 

664 

555682 

556346 
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Redovisat Budget 
20140831 2014 

18596 

32879 

12801 

15272 

875 

1090 

1 

438 

24924 

9413 

945 

14167 

1024 

17400 

47 

6096 

14076 

170045 

474865 

115202 

590067 

664 

596083 

596747 

1137 

Prognos 
31~dec 
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Bokslut Redovisat Redovisat Budget Prognos 
2013 20130831 20140831 2014 31-dec 

Med förfall inom 2-5 år 1785 1785 

Not Hyresavtal verksamhetsfa5tig~ 
23 heter, framtida hyreskostnader 

Med förfall inom 1 år 17381 17381 

Med förfalllnom 2-5 år 29766 29766 

Med förfal! senare än 5 ar 8741 8741 

Drift-och investeringsredovisning 

DRIFT, netto Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget 
tkr 20130831 20140831 2014 31~dec awikelse 
~~--'-'-'----~'---~~~'---~'---~-~-'~----'-"-"----------_._----._--------

KS - Kommunchef 5410 3039 6357 6257 100 

KS - Medborgarkontor 22378 25686 41787 39802 1985 

KS ~ Personalkontor 6212 6774 10731 10331 400 

KS - Ekonomikontor 4823 5440 8757 8417 340 

KS - Tekniskt kontor 18068 8907 36600 38290 -1690 

KS - Samhälfsbyggnadskontor 32253 29169 53070 51610 1460 

KS· Kultur- och fritidskontor 24667 26741 38110 38715 -60S 

KS • Räddningstjänst 14738 17988 22120 23310 -1190 

Summa Kommunstyrelsen (KS) 128548 123744 217532 216732 800 

Revision 248 281 790 790 O 

Överförmyndaren 2023 2169 3173 3073 100 

Bildnings- och lärandenämn- 288965 295907 463077 459027 4050 
den (BLN) 

Vård- och omsörgsnamnd 256933 278037 423964 428664 -4700 
(VON) 

Summa 674716 700137 1108536 1108286 250 

INVESTERING, netto Redovisat Redovisat Budget Prognos Budget 
tkr 20130831 20140831 2014 31-dec awikelse -------, .. _---,-"._-,-_._._-_._--_._-----_._--_._--_._-._------
KS ~ Medborgarkontor 667 971 5446 4446 1000 

KS - Tekniskt kontor 48154 32729 150662 125668 24994 

KS - Samhälfsbyggnadskontor 1686 -710 -6700 -150 -6550 

KS - Räddningstjänst 4696 508 1943 1943 O 

Sa Kommunstyrelsen (KS) 55203 33498 151651 132207 19444 

Bildnings- och lärandenämn- 969 915 4590 4590 O 
den (BLN) 

Vård- och onisorgsnämnd 234 3204 6406 4406 2000 

Summa 56406 37615 162647 141203 21444 
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Koncernens redovisning 

RESULTATRÄKNING 

Tkr 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Jämförelsestörande kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

ARETS RESULTAT 

75 (80) 

2013-08-31 

396 903 

20046 

-987393 

O 

-50672 

-621116 

561039 

168444 

1122 

-23710 

85779 

O 

O 

85779 
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2014-08-31 

376640 

-995253 

O 

-54619 

-673232 

572 596 

176639 

599 

-21843 

54759 

O 

O 

54759 



BALANSRÄKNING 

Tkr 

TIlLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Goodwill 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader, tekniska anläggningstillgångar 

Pågående arbete 

Maskiner och inventarier 

Pågående arbete 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, m.m. 

långfristiga fordringar 

Uppskjutna skattefordringar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd 

Fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Re sultatutj ä m n i ngsrese rv 

Årets resultat 

Nyemission 

Summa eget kapital 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpiikteiser 

Avsättning skatter 

Övriga avsättningar 

Summa avsättningar 

Skulder 

långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

76180) 

2013-08-31 

11372 

11372 

1664466 

O 

81496 

14892 

1760854 

100594 

28916 

O 

129510 

1901736 

13325 

158343 

O 

53333 

225001 

2126736 

611124 

85779 

O 

696903 

37328 

2356 

131660 

171344 

1010339 

1010339 

37358 

210792 

248149 

1258488 

2126736 
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2014-08-31 

10131 

10131 

1671 013 

O 

73624 

59908 

1804545 

100359 

26629 

O 

126988 

1941663 

13 257 

133513 

O 

152307 

299077 

2240740 

676443 

15100 

54759 

O 

746303 

40256 

3031 

140245 

183532 

1053197 

1053197 

51605 

206102 

257707 

1310904 

2240740 



Redovisningsprinciper 
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Redovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunal re
dovisning och god redovisnings sed och enligt gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning. 

Kommunen har anpassat sin kontoplan till KommunBas 13 fr o m 2014. 

Lån och räntor 

Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats. Nästkommande års amorteringar 
är bokförda som kortfristig skuld. 

Flytt från kortfristig skuld till långfristig skuld 

Redovisningen av anläggnings- janslutningsavgifter till kommunala vatten - och 
avloppsnätet har 2013 flyttats från kontogrupp 29, Upplupna kostnader och för
utbetalda intäkter till Långfristiga skulder, kontogrupp 23. 

Personalkostnader 

Intjänad semester och okompenserad övertid har värderats till sitt verkliga värde 
inklusive personalomkostnadspålägg. Arbetsgivaravgifter för augusti har perio
diserats. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Enligt Sala kommuns 'Riktlinjer för hantering av kapitalkostnader' ska inventa
rier som klassas som investering ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ha 
ett värde av minst ett halvt basbelopp. 

Avskrivningar 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på till
gångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investe
ringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen 
för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 20, 25, 33 och 50 år och för maski
ner och inventarier: 3, 5, 7, 10 och 15 år. Pågående projekt samt markreserv av
skrivs inte alls. 

Internränta 

Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde, vilken är den av Sveriges 
kommuner och Landstings rekommenderade i cirkulär 13:73, för 2014 2,5 %. 

Skatteintäkter 

Skatteintäkterna har bokförts enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste 
prognos, cirkulär 14:32. 

Pensioner 

Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräk
ningen enligt blandmodellen. Intjänade pensioner fram till och med 1997 redovi
sas som ansvarsförbindelse. Hela den individuella delen av pensionen betalas ut 
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för individuell förvaltning. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har 
skuldförts. Förändringen av RIPS-räntan har bokförts som en finansiell kostnad. 

Leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. 

Begreppsförklaringar 

Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader samt årets resultat. Interna 
intäkter och kostnader är eliminerade och ingår inte i resultaträkningen. 

Posten skatteintäkter innehåller endast intäkter heräknade utifrån det egna skat
teunderlaget. Det generella statsbidraget redovisas tillsammans med bidrag och 
avgifter i utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. 

Balansräkningen visar i sammandrag kommunens samtliga tillgångar, eget ka
pital, avsättningar och skulder på dagen för räkenskapsårets utgång. 

Balansräkningen redovisar vad kommunens tillgångar består av samt hur dessa 
har finansierats. Tillgångarna delas in i, anläggningstillgångar och omsättnings
tillgångar. 

Anläggningstillgångarna är uppdelade i immateriella anläggningstillgångar, ma
teriella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. 

Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande 
innehas eller brukas. 

l anslutning till posten "eget kapital" är årets resultat specificerat. Skälet är att 
poster inte endast skall kunna bokas upp på balansräkningen utan måste redovi
sas över resultaträkningen. Förändringen av eget kapital kan avläsas genom att 
jämföra ingående och utgående balans av eget kapital i balansräkningen med 
resultaträkningens rad, "årets resultat", 

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Med kortfristiga avses 
sådana som förfaller inom ett år från balansdagen. 

Finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods investeringar och lö
pande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens lik
vida ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsre
dovisning. 

Driftredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovisade in
täkter och kostnader visas, Resultaträkningen utgår ifrån driftredovisningens 
intäkter och kostnader. 

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovi
sade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringar
na förs över till finansieringsanalysen. 
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DELÅRSBOKSLUT 2014 

Allmän utblick 

Ink. 2014 -10- O 1 
Diarie r 

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades 
starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än 
beräknat. Det gör prognosen för årets BNP-tillväxt skrivits ned från tidigare 3,0 procent 
till 2,1 procent. Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 
procent. 

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit 
förhållandevis svag under början av året men förväntas ta bättre fart under årets andra 
hälft. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till 
att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en 
historiskt mycket hög nivå. Om sparandenivån efterhand reduceras ger det ytterligare 
draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan 
slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är 
lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. 
Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar 
efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat 
arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att 
Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. 

Arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Arbetslösheten förväntas dock sjunka 
mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I 
reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets 
tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. 

En ny skatteunderlagsprognos presenteras den 19 oktober. Den nya regeringens 
budgetproposition förväntas presenteras senast den 24 november. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Ordförande kommunstyrelsen 

per-olov. ra pp@sala.se 



Kommunstyrelsen 

Delårsrapport - ekonomi 

Delårsrapporten visar ett överskott på + 41,9 mkr. Resultatet efter justering av 
realisationsvinster (- 1,4 mkr) är + 40,5 mkr. 2013 års delresultat var + 70 mkr. 
Helårsprognosen för 2014 pekar på ett ringa överskott på + 1,2 mkr att jämföras med 
budgeterat resultat på + 5,6 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsanslag 
varav 6 mkr fattats beslut om av kommunfullmäktige, bl. a bokslutsöverföringar från 
2013. Nämnderna visar i ett överskott på + 0,3 mkr. Vård- och omsorgsnämnden visar 
ett minus på - 4,7 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster är för hela 

kommunen på årsbasis minus - 0,2 mkr. 

Skatteintäkterna beräknas öka med + 3,6 mkr beroende på ökat skatteunderlag och 
bidrag och utjämning med + 5,8 mkr, sammanlagt + 9,4 mkr. Balanskravet innebär att 
delårsprognosen är uppfylld men inte helårsprognosen. I Strategisk plan 2014-2016 
inräknades och förväntades återbetalning under året från AFA-försäkring med + 9,0 mkr. 
Det extra tillskotet avsåg att endast täcka engångskostnader för år 2014. Dessa extra 
resurser är nu osäkert om de betalas ut under 2014 och har därför inte medräknats som 
en positiv post i resultaträkningen, därav den negativa balansen. Om beslut kommer 
före dec 2014 kan summan bokföras på 2014 och resultatet väsentligen förbättras. En 
bidragande orsak till negativ balans är också kommunens självrisk för branden på 719 
tkr. Återsökning av extra kostnader kommunen haft i samband med branden är inte 

medräknade i delårsrapporten. 

Nettokostnadsandelen ligger på 99 % vilket är samma som den budgeterade 
nettokostnadsandelen. Finansnettot beräknas uppgå till minus - 6,2 mkr, en förbättring 
på +3,8 mkr jämfört med budget. 

Förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsen lyfter fram många viktiga händelser inom respektive 
ansvarsområde. Den i särklass viktigaste händelsen är den stora skogsbranden i juli och 

augusti. Den har påverkat och förändrat många människors liv och vardag. Sala kommun 
kommer att behöva erbjuda krisstödssamtal för drabbade lång tid framöver. Den 
kommunala verksamheten måste kunna möta upp för detta behov och anpassa sig 

framöver för att klara denna uppgift. 

Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med 
anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för 
räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av 
räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och 50 mkr administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Arbetet 
med statliga ersättningar till de berörda kommunerna måste vara i mål 31.12 2014. 
Kommunen har en självrisk för branden, som nämnts ovan på 719 tkr som finns inräknad 

i delårsrapporten. 

Andra viktiga händelser hittills under året är samarbete med Heby kommun om en 
gemensam nyanställning aven samhällsutvecklare för bredband. Aktiva 
detaljplaneärenden: Eveiund, Östra kvarterenjSilvervallen, Fridhem, Stadsparken, 
Kaplanen, Rådmannen 6 och Lärkans sportfält. Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen 
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Kommunstyrelsen 

i maj, följs upp av arbete med "handlingsplan". Kommuntäckande översiktsplan
formelI planprocess planeras till4:e kvartalet. Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom 
Sala har inletts. 

Restaurang Kristina på Vallaskolan och Åkra skolrestaurang placerar sig bland de 85 
bästa skolmåltidsköken i Sverige i rankingen gjord av White Guide Junior 2014. 
Förstelärartjänster har inrättats. 

Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Sedan 2012 fram till slutet av augusti 2014 är 
nettoinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 20 bara i år. 

Ca 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet äldreomsorg. 
Anledningen till det är öppnandet av det nya boendet Johannesbergsgatan 2, samt 
förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett "Tryggt boende för äldre". Under 
perioden har efterfrågan på Vård- och omsorgsboendeplatser ökat. 
Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphone har införts inom hemtjänsten. 

Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnadslyftet. Jobbcenter 
är igång sedan den 1/3 2014. Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 under alla lov 
har införts. 

Länsstyrelsen har byggnadsminnesförklarat Sala Silvergruva. 

Befolkning 

Sala kommuns folkmängd har ökat med 39 personer under det första halvåret 2014 och 
uppgår nu till 21 808 personer. 

Under först halvåret föddes det 108 personer som kan jämföras med 118 personer 
under samma period förra året. Antalet personer som avled under första halvåret i år 
blev 133 personer, jämfört med 108 personer samma period förra året. Antal personer 
som flyttade in till kommunen under första halvåret var 548 personer, vilket kan 
jämföras med 601 personer under första halvåret 2013. Antalet utflyttande från 
kommunen var 484 personer under första halvåret i jämförelse med 482 personer första 

halvåret förra året. 

Nämndernas resultat 

Nämndernas prognostiserade resultat för helåret 2014 pekar mot en tydlig förbättring i 
balans jämfört med tidigare år. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på + 0,3 mkr. 
Kommunstyrelsen går + 0,8 mkr medan Bildnings- och lärandenämnden går + 4,1 mkr. 
Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott på -4,7 mkr. Övriga håller sig inom 

budget. 

Starkaste avvikelserna inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar verksamhetens 
nettokostnad för medborgarkontor (+2,0 mkr) och Samhällsbyggnadskontor (+1,5mkr) 
samt Tekniskt kontor (-1,7 mkr) och Räddningstjänsten -1,6 mkr. Avvikelserna beror 
främst på överskott för samhällsfinansierade resor, bidrag till cykelleder som inte 
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Kommunstyrelsen 

kommer att kunna utnyttjas fullt ut under året, ökade konsult- och 
rekryteringskostnader, underskott inom VA-kollektivet och personalvakanser. 

Bildnings- och lärandenämnden redovisar ett budgetöverskott på + 4,1 mkr. Överskottet 

på kulturskolan beräknas till + 350 tkr och beror på att musikprofil och kulturgaranti är 
budgeterad för helår, men verksamheten påbörjas först under hösten. Ett antal avkanta 

tjänster inom grundskolan under våren förklara huvudsakligen grundskolans överskott 

på + 2,5 mkr. Vuxenutbildningen förmår inte använda tilldelade pengar varför ett 
överskott på + 1,2 mkr beräknas på helårsbasis. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett årsnettounderskott på - 4,7 mkr, 
huvudsakligen att hänföra till underskott för medicinskt färdigbehandlade och ökad 
hemtjänst (- 2 mkr) och LSS, externt boende minus -1,2 mkr samt institutionsplacerade 
minus - 2 mkr. 

Bolagen 

Delresultat 2013 för Sala - Heby Energi AB är 1,3 mkr jämfört med 4,2 mkr för 2013. Det 
förklaras aven varmare vinter än normalt varför omsättningen sjunkit med ca 12,4 %. 
Prognosen för helåret 2014 är +12000 tkr, dvs. det budgeterade resultatet. Aktivt 
arbete med att minska verksamhetens kostnader pågår men också att hitta nya 
produkter och tjänster. Framtiden är mycket inriktad på klimatsäkring och 
klimatanpassning samt följsamhet till Sala kommuns klimatstrategi och Heby 2030. 

Salabostäder AB:s resultat för årets åtta första månader är plus + 10 mkr tkr vilket är 6,7 
mkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror främst på ändrad bokföring, samt 
minskade försäkringsskador. Två större projekt pågår inom bolaget. Det första är en 
utbyggnad av bred band med fiber in i varje lägenhet som också påverkar leverans av TV 
till hyresgästerna. Det andra stora projektet som pågår är en stamrenovering av 

lägenheter inom området Åkra som slutförs under hösten och kommer att utvärderas 
med tanke på ekonomi, hantering av hyresgäster och entreprenadform. 

Sala Silvergruva AB uppvisar glädjande ett ökat positivt delårsresultat, 2 273 tkr. Till följd 
av skogsbranden sjönk besöksantalet drastiskt under augusti, uppskattnings valde 60 % 
av det normala antalet besökare i augusti att inte besöka Sala och Silvergruvan. 
Likviditeten är fortfarande ansträngd men förbättrad. En konsultrapport visar att 
separering av besöksnäring och fastighetsunderhåll är nödvändig för att få rätsida och 
balans i ekonomin. Under året har länsstyrelsen i Västmanland beslutat om 
byggnadsminnesförklaring av Sala Silvergruva. Samtliga berörda fastigheter rymmer 
bebyggelse och miljöer med höga kulturella värden. 

Sala Industrifastigheter AB. Delårsresultatet visar ett överskott på + 75 tkr att jämföra 
med föregående års underskott på -140 tkr. Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 
och Måns Dis. En översyn ska påbörjas av samtliga fastigheter som bolaget äger för att 
kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer 

anpassade till hyresgästernas behov. 
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Kommunstyrelsen 

Investeringar 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på + 21,4 mkr. Verksamhetens budgeterade 
investeringsvolym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med +50,9 mkr. Överskottet är 
huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltnings, tekniska kontor, 
medborgarkontor samt vård- och omsorgsnämnden. Överskott prognosticeras för 

servicebyggnad i Stadsparken, tillagningskök Varmsätra, äldreboendet och Lärkans 
sportfält. Kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadskontor redovisar ett 
underskott. Större investeringar har under delåret gjorts i VA- och parkprogram, teknisk 

service och lokalprogram 

Det tål att upprepas att under flera år har de budgeterade investeringarna legat högre 
än redovisade investeringar i bokslut, vilket innebär att avsevärda belopp förs över till 
kommande år i tilläggsbudget. Det är ingen önskvärd ordning. Investeringarna påverkar 
verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder därför 
resurser i onödan. En bättre anpassning inför kommande år är därför nödvändig. I 
framtiden står dock kommunen inför stora investeringar inom skola, vård- och omsorg 
samt kultur och fritid. Infrastruktursatsningar inom bostads- och 
kommunikationssektorn är också nödvändiga och av betydande slag om visionen om 

25000 invånare år 2024 skall kunna realiseras. 

Medarbetare 

Antalet anställda i Sala kommun har under året hittills minskat med 11 personer till 
1726. En minskning av antalet anställda sedan 2007 har skett med 334 personer. 80 % 
procent av kommunens anställda är kvinnor. Av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetar 
28 % deltid. Motsvarande siffra för män ca 11 %. Antalet deltidsanställda är störst inom 
Vård- och omsorgsförvaltningen, 39,6%. Sala kommun har som ambition att erbjuda 
heltidstjänster för den som så önskar. Genomsnittsålder bland Sala Kommuns 

tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. 

Idag har årsarbetstid införts inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga 
assistenter. Ärsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt 
arbetstidsschema och därmed ökad sysselsättningsgrad. Sala kommun har använt 
möjligheten att erbjuda pensionsförstärkning i samband med organisationsförändring 

inom Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre medarbetare har fått dispens för 
timanställning efter fyllda 67 år. Ett antal rehabiliteringsärenden har inneburit avslutad 
anställning. 

Perioden 2014-2017 uppnår 197 medarbetare 65 års ålder. Nyanställningar prövas i 
förhållande till befintliga resurser och kompetenser i ett koncernperspektiv. 
Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, lärare 
med lärarlegitimation, specialister och ingenjörer/tekniker). 
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Kommunstyrelsen 

Friskvård, sjukfrånvaro och arbetsmiljö 

Sala kommun erbjuder alla medarbetare som är anställda fr. o m 2014-01-01 
minst 14 dagar friskvårdskuponger till ett värde av 1 000 kr per år. Kupongerna 
kan användas som betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt 
Skatteverkets regler. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande 
rehabiliteringsprocessen. Från och med 2013-01-01 är Previa ny leverantör av 
företagshälsovård och sjukanmälantjänst till Sala kommun. 

Sjukfrånvaro för första halvåret 2014 visar totalt 5,0 %. Det är en ökning med 0,1 
procentenheter jämfört med helåret 2013. Att ohälsotalen ökar trots 
intensifierade hälsofrämjande insatser är oroande. Men sjukfrånvaron ökar i hela 
riket varför försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat 
förändringar i syfte att öka kunskapen om bakomliggande orsaker. Generellt kan 
skönjas en ökad sjukfrånvaro och längre sjukfrånvaroperioder. Ökningen sker i 
samtliga diagnosgrupper även om ökningen av psykiska diagnoser är kraftigast. 
Statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca 50 %, är 
medicinska besvär såsom förkylning och influensa. Därefter kommer besvär i 
rörelseapparaten (nacke, axlar, rygg etc.). Nio procent har uppgivit psykosociala 
besvär. 

Andelen långtidssjuka i Sala kommun har minskat från 42,3 % 2013 till 41,8 % av 
totala antalet sjukskrivna första halvåret 2014. Sjukfrånvaron för män har 
minskat från 4,3 % till 3,9 % medan den för kvinnor ökat från 4,75% 2013 till 5,4 
% första halvåret 2014. Sjukfrånvaron ökar i alla åldergrupper men kraftigast i 
åldersgruppen 30-49 år. Ca hälften av kommunens medarbetare har ingen 
registrerad sjukfrånvaro alls. Arbetet med hälsobefrämjande åtgärder fortsätter. 
Personalavdelningen har fått i uppdrag att nogsamt följa den stegrande 
utvecklingen av ohälsotalen. Total sjukfrånvaro kring fem procent måste dock 
betraktas som ett gott resultat. 

Systemet Flexite används för rapportering av olycksfall och tillbud. För att få 
möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är 
det viktigt att även tillbud registreras. Under första delen av 2014 kan vi se en 
ökad användning av rapporteringssystemet. Det största antalet registrerade 
tillbud gäller skolan och incidenter med elever. 

Strategisk plan och måluppfyllelse 

I den numera årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige 
kommunövergripande mål i fyra perspektiv: samhällsutveckling, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta och 
säkerställa måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Många indikatorer behöver ses 
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över och förfinas för att bättre kunna följa upp verksamheten. Ett led i detta är 
deltagande i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet). 

En genomgång av samtliga mål visar att flera av dessa är uppfyllda men åtskilliga 
endast delvis uppfyllda eller ej genomförda mätningar. Det är viktigt att arbetet 
med att följa upp och nå måluppfyllelse intensifieras. I Strategisk plan 2014-2016 
finns tre mål som främjar god ekonomisk hushållning. Perspektivet hållbart 
samhälle visar möjligheter till delvis eller hel måluppfyllelse. Däremot inte 
uppfylls inte målet i perspektivet medborgare i form av god service av hög 
kvalitet samt i perspektivet ekonomi beträffande två av tre delmålen. Särskilt bör 
uppmärksammas perspektivet medarbetare inom Bildnings- och 
lärandenämnden där samtliga delmål saknar mätbara indikatorer eller 
mätvärden. 

Kommunstyrelsen har påbörjat en anpassning av budgetmodellen till EU2020-
strategin i samband med budget 2014-2016. 

Ledningsutskottet föreslås besluta att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen för 
Sala kommun skall ha positiv balans 

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2014, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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§ 161 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
lEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträde5datum 

2014-09-16 

Dm 2014/948 

Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2014/156/1, delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/156/2, delårsrapport för överförmyndare 
Bilaga KS 2014/156/3, intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning; 
rapport 

Kommunchefjenny Nolhage föredrar delårsrapporten för kommunstyrelsens för
valtning. Margareta Furenmo, tekniska kontoret, föredrar resultatpåverkande fak
torer för tekniska kontoret 

Vid ärendets behandling deltar även kontorscheferna Silvana Enelo Jansson, Lennart 
Björk, Jane Allansson och Roger Nilsson, samt bygglovshandläggare Lena Karlsson 
och markingenjör Anders Dahlberg från samhällbyggnadskontoret. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
fill fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsenikommunstyrelsens förvalt
ning/ 
illt fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelseniöverförmyndare, samt 
fillgodkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsenikommunstyrelsens förvalt
ning, 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelseniöverförmyndare, samt 

fill godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

IUtdragSbestyrkande 
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§ 61 

Justerandes sign 

C __ ~ 

Delårsbokslut 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOlL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/932 

Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport med prognos per den 31/12 för 
drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattande 
redovisningen som sker till bokslutet 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/31/1, rapport. 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (SJ yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2014, bilaga BLN 2014/31/1, samt 
att överlämna delårsrapport 2014 till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2014, bilaga BLN 2014/31/1, samt 

att överlämna delårsrapport 2014 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

I Utdrags bestyrkande 
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§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVAL TNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Rapportering av internkontrollplan 

INLEDNING 

Dnr 2014/150 

Rapport om internkontrollplanen vid delårsbokslut för skolförvaltningen, 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/6/2, rapport. 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna rapport om internkontrollplan, bilaga BLN 2014/6/2, 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna rapport om internkontrollplan, bilaga BLN 2014/6/2, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNOEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/923 

VON § 104 Delårsrapport med helårsprognos 

INLEDNING 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens delårsrapport med helårsprognos. 

Beredning 
Sammanställning. Bilaga VON 2014/67/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (SJ yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapporten med helårsprognos och 
att överlämna den till kommunstyrelsen med noteringen 
att nämnden bedömer att orsakerna till det prognostiserade underskottet för 
närvarande inte går att kompensera med andra kostnadsminskningar inom 
nämndens verksamhetsområden för att klara innevarande års budgetramar, samt 
att nämnden återkommer i oktober, i samband med behandling av 
verksamhetsplanen för 2015-2017 med bedömningar om vilka vägval nämnden 
måste aktualisera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fullfölja de 
uppdrag som åligger nämnden. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten med helårsprognos och 

att överlämna den till kommunstyrelsen med noteringen 

att nämnden bedömer att orsakerna till det prognostiserade underskottet för 
närvarande inte går att kompensera med andra kostnadsminskningar inom 
nämndens verksamhetsområden för att klara innevarande års budgetramar, samt 

att nämnden återkommer i oktober, i samband med behandling av 
verksamhetsplanen för 2015-2017 med bedömningar om vilka vägval nämnden 
måste aktualisera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fullfölja de 
uppdrag som åligger nämnden. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Ik;;s sign I tft~~ IUtdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr2014/256 

VON § 105 Internkontrollplan, rapport 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens rapport gällande internkontrollplan. 

Beredning 
Förvaltningens rapport Bilaga VON 2014/68/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (SJ yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen och 
iill överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen och 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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2014-09-08 
~ KOMMUN 

JENNY NOLHAGE 
DIREKT: 0224-74 70 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Rapport till delårsbokslut - intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens förvaltning 2014 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det 
betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Förvaltning har i samband med arbetet med delårsbokslutet sammanställt en 
rapport om arbetet med den interna kontrollen 2014 enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten om arbetet med 

intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med bilaga. 



Rapport till delårsbokslut, Intern kontrollplan - Kommunstyrelsens förvaltning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 

. Kommunstyrelsens 
förvaltning 
Verkställighet av politiskt Att uppföljning sker att Kontorschef för Avstämning Löpande uppfölj- Kommunchef Möjlig/Kännbar Arbetet pågår 
fattade beslut politiskt fattade beslut Medborgarkontor en gång per ning under året 

verkställs år vid 
bokslut 

Inköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gångIå Stickprov Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Inköpskontroll kommer 
leverantörer inköpsavtalen följs att genomföras utifrån 

en s.k. spendanalys. En 
upphandlare och en 
ekonom har genomgått 
en spendanalyskurs. 
Ytterligare en 
upphandlare och en 
ekonom ska gå kursen 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera att Registrator 2 ggr/år Sökning i ärende- Förvaltningschef Minde Arbetet pågår 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har inlämnats Vid delårs- hanteringssystemet sannolik/Kännbar 
Salabostäder, SIFAB samt från styrelsemöten i bokslut och 
Sala Silvergruva SHE, Salabostäder, årsbokslut 

SIFAB samt Sala 
Silvergruva 

Samhällsbyggnadskontor 
Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Berörd 2 ggr/år Analys av beslut Enhetschef Möjlig/Kännbar Vid överprövning i 
rättssäkert behandlade beslut handläggare från överprövande samband med 

instans överklagade ärenden har 
det visat sig att 66 % av 
de överklagade besluten 
har varit riktiga, under 
det första halvåret. 

-----_ .. _-_ ....... - -- ~-- --- -- ~ 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Kontrollera att kunder får Livsmedelsinspektioner Berörd 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef Möjlig/Kännbar Livsmedelsinspektörerna 
den livsmedelstillsyn som motsvarar de timmar handläggare timmar motsvarar bar planerat att hinna 
de har betalat för som faktureras kund beräknat antal med 210 tillsynsbesök 

fram till 31 augusti. Den 
31 juli hade man gjort 
175 tillsynsbesök. 

Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd 2 ggr/år Stickprov samt där Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Riktlinjerna följs. 
skolskjuts är taget i handläggare politiken tagit 
enlighet med riktlinjer egna beslut 

Kontrollera att fOrdelning Stickprov Berörd 2 ggr/år Uppföljning av de Enhetschef Möjlig/Kännbar Tomtköreglema följs. 
av tomter i tomtkön sker i handläggare som fått tilldelning 
enlighet med tomtköregler. 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras VA-ingenjör 1 ggr/år Sammantaget för Förvaltningschef Möjlig/försumbar Vid kompletta 
Handläggningstiden för inom fyra veckor. från och alla ärenden. och enhetschef ansökningshandlingar 
inkommen med januari har processen fungerat. 
ansökning/anmälan om 2014. 
anslutning till kommunalt 
VA. (Från ansökan till 
lämnad arbetsorder till 
gata/park) 
Räddningst.iänst 
Fakturahantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Beräknas bli uppfYllt. 

kontrolleras att de med sannolik/Lindrig Kontrollrapport lämnas 
pris och kvalitet vid årsbokslut. 
motsvarar 
beställningarna 

Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners Bes I utsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Beräknas bli uppfYllt. 
kvitton sparas i akt till sannolik/Lindrig (kvitton sparas centralt). 
respektive kort och Kontrollrapport lämnas 
kontrolleras mot konto- vid årsbokslut. 
utdragen från 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/svstem) till delårsbokslut 

kortleverantören 
Automatlannkontroll Genomförda kontroller Stf Kvartalsvis Uppföljning av Räddningschef Mindre Uppfyllt 

Räddningschef månads och sannolik/Lindrig 
kvartalsprov 

Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf Q2&Q4 U ppföljning av Räddningschef Mindre Uppfyllt 
Räddningschef årskontroll sannolik/Lindrig 

Förebyggande - tillsyner Myndighetstillsyn Stf Q3 Uppföljning av Räddningschef Minde Uppfyllt 
enligt Lag om skydd Räddningschef årstillsyner sannolik/Kännbar 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 
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Rapport om internkontrollplanen vid delårbokslut. 

Internkontrollplan 2014 för Skolförvaltningen 

ProcessIRutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom Stickprov 
sker hos avtalade löpande 
leverantörer under året 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut Skoljuridisk Vid 
beslut fattas och behandlas ansvarIg lämpligt 

formellt korrekt om handläggare tillfälle 
åtgärdsprogram eller inte 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att Skoljuridisk Stickprov 
innehåll åtgärdsprogram har korrekt ansvang 

innehåll handläggare 

Ärende 6 
Bilaga BLN 2014/6/2 
Dnr20141l50 

Metod Rapportering Till 

Sökning i Förvaltningschef 
Ftb:n alt samt till BLN i 
ekonomisyste samband med 
met bokslut 
Full revision Förvaltningschef 

som rapporterar till 
BLN i samband med 
bokslut 

Analys Förvaltningschef 
samt till BLN i 
samband med 
bokslut 

Riskbedömning 

Möjliglallvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

1. Inköpsrutiner görs stickprover på under året. Sammanställning av totalt inköp och hur stor del som köpts av avtalspartners görs till bokslutet. 
2. Åtgärdsprogram, beslut, kommer presenteras i bokslutet. 
3. Åtgärdsprogram, Innehåll, kommer presenteras i bokslutet 



Intemkontrollplan 2014 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner att kontrollera 

under året. 

1. Personalförsörjning genom personalomsättningssiffor ska kontrolleras 1 g/år. Ej gjort till 

delår. 

2. Medicinskt färdigbehandlade följs varje månad ack tom augusti ca 1,5 mkr 

3. Viten kontrolleras varje månad. Viten för 2 LSS korttids samt 1 LSS kontaktperson som gått 

till Förvaltningsrätten samt 3 st där IVO överväger vitesansökan på IFO . 

4. Placeringar kontrolleras varje månad. 

5. Återsökning från Migrationsverket kontrolleras 1 g/år. Ej gjort till delår 

6. EKO-frågor inköpskort kvittokontroll. Av 76 fakturor bedömdes ca 65% ha en ofullständig 

kvittoredovisning och rutinerna för hanteringen av kvitton ska därför omedelbart ses över. 

7. Inköpskort avtalstrohet. Ikea och Ica var de vanligaste inköpen utan avtal. 
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DELÅRSBOKSLUT 2014 

Allmän utblick 

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades 
starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare än 
beräknat. Det gör prognosen för årets BNP-tillväxt skrivits ned från tidigare 3,0 procent 
till 2,1 procent. Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 
procent. 

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit 
förhållandevis svag under början av året men förväntas ta bättre fart under årets andra 
hälft. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till 
att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en 
historiskt mycket hög nivå. Om sparandenivån efterhand reduceras ger det ytterligare 
draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har sedan 
slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna stagnation är 
lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. 
Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar 
efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat 
arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att 
Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. 

Arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Arbetslösheten förväntas dock sjunka 
mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka pris- och 
löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I 
reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets 
tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. 

En ny skatteunderlagsprognos presenteras den 19 oktober. Den nya regeringens 
budgetproposition förväntas presenteras senast den 24 november. 

, 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

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

Per-Olov Rapp 

Ordförande kommunstyrelsen 
per-olov .ra pp@sala.se 

73325 Sala 
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Delårsrapport - ekonomi 

Delårsrapporten visar ett överskott på + 41,9 mkr. Resultatet efter justering av 
realisationsvinster (- 1,4 mkr) är + 40,5 mkr. 2013 års delresultat var + 70 mkr. 
Helårsprognosen för 2014 pekar på ett ringa överskott på + 1,2 mkr att jämföras med 
budgeterat resultat på + 5,6 mkr. Budgeten har justerats med 7,8 mkr i tilläggsanslag 
varav 6 mkr fattats beslut om av kommunfullmäktige, bl. a bokslutsöverföringar från 
2013. Nämnderna visar i ett överskott på + 0,3 mkr. Vård- och omsorgsnämnden visar 
ett minus på - 4,7 mkr. Resultatet efter justering av realisationsvinster är för hela 
kommunen på årsbasis minus - 0,2 mkr. 

Skatteintäkterna beräknas öka med + 3,6 mkr beroende på ökat skatteunderlag och 
bidrag och utjämning med + 5,8 mkr, sammanlagt + 9,4 mkr. Balanskravet innebär att 
delårsprognosen är uppfylld men inte helårsprognosen. I Strategisk plan 2014-2016 
inräknades och förväntades återbetalning under året från AFA-försäkring med + 9,0 mkr. 
Det extra tillskotet avsåg att endast täcka engångskostnader för år 2014. Dessa extra 
resurser är nu osäkert om de betalas ut under 2014 och har därför inte medräknats som 
en positiv post i resultaträkningen, därav den negativa balansen. Om beslut kommer 
före dec 2014 kan summan bokföras på 2014 och resultatet väsentligen förbättras. En 
bidragande orsak till negativ balans är också kommunens självrisk för branden på 719 
tkr. Ätersökning av extra kostnader kommunen haft i samband med branden är inte 
medräknade i delårsrapporten. 

Nettokostnadsandelen ligger på 99 % vilket är samma som den budgeterade 
nettokostnadsandelen. Finansnettot beräknas uppgå till minus - 6,2 mkr, en förbättring 

på +3,8 mkr jämfört med budget. 

Förvaltningsberättelsen 

Förvaltningsberättelsen lyfter fram många viktiga händelser inom respektive 
ansvarsområde. Den i särklass viktigaste händelsen är den stora skogsbranden i juli och 
augusti. Den har påverkat och förändrat många människors liv och vardag. Sala kommun 
kommer att behöva erbjuda krisstödssamtal för drabbade lång tid framöver. Den 
kommunala verksamheten måste kunna möta upp för detta behov och anpassa sig 
framöver för att klara denna uppgift. 

Staten har avsatt 300 mkr för att täcka kostnader som uppstått för kommunerna med 
anledning av skogsbranden i Västmanland, både vad avser kostnader för 
räddningsinsatsen och för kostnader som uppkommit som en direkt följd av 
räddningsinsatsen. 250 mkr administreras av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) och 50 mkr administreras av Länsstyrelsen i Västmanlands län. Arbetet 
med statliga ersättningar till de berörda kommunerna måste vara i mål 31.12 2014. 
Kommunen har en självrisk för branden, som nämnts ovan på 719 tkr som finns inräknad 

i delårsrapporten. 

Andra viktiga händelser hittills under året är samarbete med Heby kommun om en 
gemensam nyanställning aven samhällsutvecklare för bred band. Aktiva 
detaljplaneärenden: Eveiund, Östra kvarteren/Silvervallen, Fridhem, Stadsparken, 
Kaplanen, Rådmannen 6 och Lärkans sportfält. Översiktsplan 'Plan för Sala stad' antagen 
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i maj, följs upp av arbete med "handlingsplan" . Kommuntäckande översiktsplan
formelI planprocess planeras till 4:e kvartalet. Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom 
Sala har inletts. 

Restaurang Kristina på Vallaskolan och Åkra skolrestaurang placerar sig bland de 85 
bästa skolmåltidsköken i Sverige i rankingen gjord av White Guide Junior 2014. 
Förstelärartjänster har inrättats. 

Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Sedan 2012 fram till slutet av augusti 2014 är 
nettoinflyttningen i berörda årskullar över 50 barn, varav 20 bara i år. 

Ca 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet äldreomsorg. 
Anledningen till det är öppnandet av det nya boendet Johannesbergsgatan 2, samt 
förändring av verksamheten på Kaplanen till att bli ett "Tryggt boende för äldre". Under 
perioden har efterfrågan på Vård- och omsorgsboendeplatser ökat. 
Verksamhetsuppföljningssystemet Intraphone har införts inom hemtjänsten. 

Ca 30 medarbetare läser in undersköterskekompetens via omvårdnadslyftet. Jobbcenter 
är igång sedan den 1/3 2014. Feriearbete för ungdomar i gymnasiets åk 1 under alla lov 
har införts. 

Länsstyrelsen har byggnadsminnesförklarat Sala Silvergruva. 

Befolkning 

Sala kommuns folkmängd har ökat med 39 personer under det första halvåret 2014 och 
uppgår nu till 21 808 personer. 

Under först halvåret föddes det 108 personer som kan jämföras med 118 personer 
under samma period förra året. Antalet personer som avled under första halvåret i år 
blev 133 personer, jämfört med 108 personer samma period förra året. Antal personer 
som flyttade in till kommunen under första halvåret var 548 personer, vilket kan 

jämföras med 601 personer under första halvåret 2013. Antalet utflyttande från 
kommunen var 484 personer under första halvåret i jämförelse med 482 personer första 
halvåret förra året. 

Nämndernas resultat 

Nämndernas prognostiserade resultat för helåret 2014 pekar mot en tydlig förbättring i 
balans jämfört med tidigare år. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på + 0,3 mkr. 
Kommunstyrelsen går + 0,8 mkr medan Bildnings- och lärandenämnden går + 4,1 mkr. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar underskott på -4,7 mkr. Övriga håller sig inom 
budget. 

Starkaste avvikelserna inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar verksamhetens 
nettokostnad för medborgarkontor (+2,0 mkr) och Samhällsbyggnadskontor (+1,5mkr) 
samt Tekniskt kontor (-1,7 mkr) och Räddningstjänsten -1,6 mkr. Avvikelserna beror 
främst på överskott för samhällsfinansierade resor, bidrag till cykelleder som inte 
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kommer att kunna utnyttjas fullt ut under året, ökade konsult- och 
rekryteringskostnader, underskott inom VA-kollektivet och personalvakanser. 

Bildnings- och lärande nämnden redovisar ett budgetöverskott på + 4,1 mkr. Överskottet 

på kulturskolan beräknas till + 350 tkr och beror på att musikprofil och kulturgaranti är 
budgeterad för helår, men verksamheten påbörjas först under hösten. Ett antal avkanta 
tjänster inom grundskolan under våren förklara huvudsakligen grundskolans överskott 

på + 2,5 mkr. Vuxenutbildningen förmår inte använda tilldelade pengar varför ett 
överskott på + 1,2 mkr beräknas på helårsbasis. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett årsnettounderskott på - 4,7 mkr, 
huvudsakligen att hänföra till underskott för medicinskt färdigbehandlade och ökad 
hemtjänst (- 2 mkr) och LSS, externt boende minus -1,2 mkr samt institutionsplacerade 
minus - 2 mkr. 

Bolagen 

Delresultat 2013 för Sala - Heby Energi AB är 1,3 mkr jämfört med 4,2 mkr för 2013. Det 
förklaras aven varmare vinter än normalt varför omsättningen sjunkit med ca 12,4 %. 
Prognosen för helåret 2014 är +12000 tkr, dvs. det budgeterade resultatet. Aktivt 
arbete med att minska verksamhetens kostnader pågår men också att hitta nya 

produkter och tjänster. Framtiden är mycket inriktad på klimatsäkring och 
klimatanpassning samt följsamhet till Sala kommuns klimatstrategi och Heby 2030. 

Salabostäder AB:s resultat för årets åtta första månader är plus + 10 mkr tkr vilket är 6,7 
mkr högre än budgeterat. Det stora överskottet beror främst på ändrad bokföring, samt 
minskade försäkringsskador. Två större projekt pågår inom bolaget. Det första är en 
utbyggnad av bred band med fiber in i varje lägenhet som också påverkar leverans av TV 
till hyresgästerna. Det andra stora projektet som pågår är en stamrenovering av 

lägenheter inom området Åkra som slutförs under hösten och kommer att utvärderas 

med tanke på ekonomi, hantering av hyresgäster och entreprenadform. 

Sala Silvergruva AB uppvisar glädjande ett ökat positivt delårsresultat, 2 273 tkr. Till följd 
av skogsbranden sjönk besöksantalet drastiskt under augusti, uppskattnings valde 60 % 

av det normala antalet besökare i augusti att inte besöka Sala och Silvergruvan. 

Likviditeten är fortfarande ansträngd men förbättrad. En konsultrapport visar att 
separering av besöksnäring och fastighetsunderhåll är nödvändig för att få rätsida och 
balans i ekonomin. Under året har länsstyrelsen i Västmanland beslutat om 
byggnadsminnesförklaring av Sala Silvergruva. Samtliga berörda fastigheter rymmer 
bebyggelse och miljöer med höga kulturella värden. 

Sala Industrifastigheter AB. Delårsresultatet visar ett överskott på + 75 tkr att jämföra 
med föregående års underskott på -140 tkr. Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 
och Måns Dis. En översyn ska påbörjas av samtliga fastigheter som bolaget äger för att 
kunna göra en bedömning av underhållsbehov och eventuella ombyggnationer 
anpassade till hyresgästernas behov. 
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Investeringar 

Helårsprognosen pekar på ett överskott på + 21,4 mkr. Verksamhetens budgeterade 
investeringsvolym 111,7 mkr har i tilläggsbudget utökats med +50,9 mkr. Överskottet är 
huvudsakligen hänförligt till kommunstyrelsens förvaltnings, tekniska kontor, 
medborgarkontor samt vård- och omsorgsnämnden. Överskott prognosticeras för 
servicebyggnad i Stadsparken, tillagningskök Varmsätra, äldreboendet och Lärkans 
sportfält. Kommunstyrelsens förvaltnings samhällsbyggnadskontor redovisar ett 

underskott. Större investeringar har under delåret gjorts i VA- och parkprogram, teknisk 
service och lokalprogram 

Det tål att upprepas att under flera år har de budgeterade investeringarna legat högre 
än redovisade investeringar i bokslut, vilket innebär att avsevärda belopp förs över till 
kommande år i tilläggsbudget. Det är ingen önskvärd ordning. Investeringarna påverkar 
verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader och binder därför 
resurser i onödan. En bättre anpassning inför kommande år är därför nödvändig. I 
framtiden står dock kommunen inför stora investeringar inom skola, vård- och omsorg 
samt kultur och fritid. Infrastruktursatsningar inom bostads- och 

kommunikationssektorn är också nödvändiga och av betydande slag om visionen om 
25000 invånare år 2024 skall kunna realiseras. 

Medarbetare 

Antalet anställda i Sala kommun har under året hittills minskat med 11 personer till 
1726. En minskning av antalet anställda sedan 2007 har skett med 334 personer. 80 % 
procent av kommunens anställda är kvinnor. Av de tillsvidareanställda kvinnorna arbetar 
28 % deltid. Motsvarande siffra för män ca 11 %. Antalet deltidsanställda är störst inom 
Vård- och omsorgsförvaltningen, 39,6%. Sala kommun har som ambition att erbjuda 
heltidstjänster för den som så önskar. Genomsnittsålder bland Sala Kommuns 
tillsvidareanställda medarbetare är 49 år. 

Idag har årsarbetstid införts inom äldreomsorgen, psykiatrin och för personliga 
assistenter. Ärsarbetstid ger medarbetare förutsättningar att skapa ett individuellt 

arbetstidsschema och därmed ökad sysselsättningsgrad. Sala kommun har använt 
möjligheten att erbjuda pensionsförstärkning i samband med organisationsförändring 

inom Måltidsenheten för tre medarbetare. Tre medarbetare har fått dispens för 
timanställning efter fyllda 67 år. Ett antal rehabiliteringsärenden har inneburit avslutad 
anställning. 

Perioden 2014-2017 uppnår 197 medarbetare 65 års ålder. Nyanställningar prövas i 
förhållande till befintliga resurser och kompetenser i ett koncernperspektiv. 
Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till vissa befattningar (t ex chefer, förskollärare, skolledare, lärare 
med lärarlegitimation, specialister och ingenjörer/tekniker). 
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Friskvård, sjukfrånvaro och arbetsmiljö 

Sala kommun erbjuder alla medarbetare som är anställda fr. o m 2014-01-01 
minst 14 dagar friskvårdskuponger till ett värde av 1 000 kr per år. Kupongerna 
kan användas som betalning för friskvård fria från förmånsbeskattning enligt 
Skatteverkets regler. 

Sala kommun har samverkansavtal med Försäkringskassan gällande 
rehabiliteringsprocessen. Från och med 2013-01-01 är Previa ny leverantör av 
företagshälsovård och sjukanmälantjänst till Sala kommun. 

Sjukfrånvaro för första halvåret 2014 visar totalt 5,0 %. Det är en ökning med 0,1 
procentenheter jämfört med helåret 2013. Att ohälsotalen ökar trots 
intensifierade hälsofrämjande insatser är oroande. Men sjukfrånvaron ökar i hela 
riket varför försäkringskassan har, på uppdrag av regeringen, analyserat 
förändringar i syfte att öka kunskapen om bakomliggande orsaker. Generellt kan 
skönjas en ökad sjukfrånvaro och längre sjukfrånvaroperioder. Ökningen sker i 
samtliga diagnosgrupper även om ökningen av psykiska diagnoser är kraftigast. 
Statistik för Sala kommun visar att den största sjukfrånvaroorsaken, ca 50 %, är 
medicinska besvär såsom förkylning och influensa. Därefter kommer besvär i 
rörelseapparaten (nacke, axlar, rygg etc.). Nio procent har uppgivit psykosociala 
besvär. 

Andelen långtidssjuka i Sala kommun har minskat från 42,3 % 2013 till 41,8 % av 
totala antalet sjukskrivna första halvåret 2014. Sjukfrånvaron för män har 
minskat från 4,3 % till 3,9 % medan den för kvinnor ökat från 4,75% 2013 till 5,4 
% första halvåret 2014. Sjukfrånvaron ökar i alla åldergrupper men kraftigast i 
åldersgruppen 30-49 år. Ca hälften av kommunens medarbetare har ingen 
registrerad sjukfrånvaro alls. Arbetet med hälsobefrämjande åtgärder fortsätter. 
Personalavdelningen har fått i uppdrag att nogsamt följa den stegrande 
utvecklingen av ohälsotalen. Total sjukfrånvaro kring fem procent måste dock 
betraktas som ett gott resultat. 

Systemet Flexite används för rapportering av olycksfall och tillbud. För att få 
möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmiljön innan det leder till olycksfall är 
det viktigt att även tillbud registreras. Under första delen av 2014 kan vi se en 
ökad användning av rapporteringssystemet. Det största antalet registrerade 
tillbud gäller skolan och incidenter med elever. 

Strategisk plan och måluppfyllelse 

I den numera årliga strategiska planen fastställer kommunfullmäktige 
kommunövergripande mål i fyra perspektiv: samhällsutveckling, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. För varje mål sätts målindikatorer som skall mäta och 
säkerställa måluppfyllelsen på ett tydligt sätt. Många indikatorer behöver ses 
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över och förfinas för att bättre kunna följa upp verksamheten. Ett led i detta är 
deltagande i KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet). 

En genomgång av samtliga mål visar att flera av dessa är uppfyllda men åtskilliga 
endast delvis uppfyllda eller ej genomförda mätningar. Det är viktigt att arbetet 
med att följa upp och nå mål uppfyllelse intensifieras. I Strategisk plan 2014-2016 
finns tre mål som främjar god ekonomisk hushållning. Perspektivet hållbart 
samhälle visar möjligheter till delvis eller hel måluppfyllelse. Däremot inte 
uppfylls inte målet i perspektivet medborgare i form av god service av hög 
kvalitet samt i perspektivet ekonomi beträffande två av tre delmålen. Särskilt bör 
uppmärksammas perspektivet medarbetare inom Bildnings- och 
lärandenämnden där samtliga delmål saknar mätbara indikatorer eller 
mätvärden. 

Kommunstyrelsen har påbörjat en anpassning av budgetmodellen till EU2020-
strategin i samband med budget 2014-2016. 

Ledningsutskottet föreslås besluta att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 

att uppmana nämnder och styrelse att bedriva verksamheten inom givna anslag och 
uppsatta mål, 

att kommunstyrelsen åläggs ett besparingsbeting på 800 tkr för att helårsprognosen för 
Sala kommun skall ha positiv balans 

att godkänna redovisningen av de interna kontrollplanerna 2014, samt 

att i övrigt godkänna delårsrapporten. 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

7 (7) 
2014-09-29 
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§ 161 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammantradesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/948 

Delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens 
förvaltning och överförmyndare 

Beredning 
Bilaga KS 2014/156/1, delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/156/2, delårsrapport för överförmyndare 
Bilaga KS 2014/156/3, intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning; 
rapport 

Kommunchef Jenny Nolhage föredrar delårsrapporten för kommunstyrelsens för
valtning. Margareta Furenmo, tekniska kontoret, föredrar resultatpåverkande fak
torer för tekniska kontoret 

Vid ärendets behandling deltar även kontorscheferna Silvana Enelo Jansson, Lennart 
Björk, Jane Allansson ocb Roger Nilsson, samt bygglovshandläggare Lena Karlsson 
och markingenjör Anders Dahlberg från samhällbyggnadskontoret. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
iill fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 
illt fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/överförmyndare, samt 
iill godkänna delärsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning, 

att fastställa delårsrapport 2014 för kommunstyrelsen/ överförmyndare, samt 

iill godkänna delårsrapport gällande internkontrollplan 2014 för kommun
styrelsens förvaltning och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

4 (11) 



§ 61 

Justerandes sign 

(;.~~ 

Delårsbokslut 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Dnr 2014/932 

Nämnder och styrelser ska lämna delårsrapport med prognos per den 31/12 för 
drift och investeringar samt en kortfattad version av den sammanfattande 
redovisningen som sker till bokslutet. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/31/1, rapport. 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2014, bilaga BLN 2014/31/1, samt 
att överlämna delårsrapport 2014 till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport 2014, bilaga BLN 2014/31/1, samt 

att överlämna delårsrapport 2014 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

6 (18) 



§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 

Rapportering av internkontrollplan 

INLEDNING 

Dnr 2014/150 

Rapport om internkontrollplanen vid delårsbokslut för skolförvaltningen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/6/2, rapport. 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutat' 

att godkänna rapport om internkontrollplan, bilaga BLN 2014/6/2. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna rapport om internkontrollplan, bilaga BLN 2014/6/2. 

I Utdcog>be;tyrkande 

7 (18) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÄRO- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/923 

VON § 104 Delårsrapport med helårsprognos 

Justerandes sign 

/i!L 

INLEDNING 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens delårsrapport med helårsprognos, 

Beredning 
Sammanställning, Bilaga VON 2014/67/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapporten med helårsprognos och 
att överlämna den till kommunstyrelsen med noteringen 
att nämnden bedömer att orsakerna till det prognostisera de underskottet för 
närvarande inte går att kompensera med andra kostnadsminskningar inom 
nämndens verksamhetsområden för att klara innevarande års budgetramar, samt 
att nämnden återkommer i oktober, i samband med behandling av 
verksamhetsplanen för 2015-2017 med bedömningar om vilka vägval nämnden 
måste aktualisera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fullfölja de 
uppdrag som åligger nämnden, 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att godkänna delårsrapporten med helårsprognos och 

att överlämna den till kommunstyrelsen med noteringen 

att nämnden bedömer att orsakerna till det prognostiserade underskottet för 
närvarande inte går att kompensera med andra kostnadsminskningar inom 
nämndens verksamhetsområden för att klara innevarande års budgetramar, samt 

att nämnden återkommer i oktober, i samband med behandling av 
verksamhetsplanen för 2015-2017 med bedömningar om vilka vägval nämnden 
måste aktualisera i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att fullfölja de 
uppdrag som åligger nämnden, 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad, 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 

5 (15) 



1
-

SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-09-11 

Dnr 2014/256 

VON § 105 Internkontrollplan, rapport 

Justerandes sign 

(j){ 

INLEDNING 
Föreligger vård- och omsorgsförvaltningens rapport gällande internkontrollplan. 

Beredning 
Förvaltningens rapport Bilaga VON 2014/68/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen och 
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen och 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

I Utdcogsbestyrkonde 

6 (IS) 
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2014-09-08 

JENNY NOLHAGE 
DIREKT: 0224-74 70 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Rapport till delårsbokslut - intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens förvaltning 2014 

Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnder och styrelse varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att 
styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Det 
betyder att de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 
god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Förvaltning har i samband med arbetet med delårsbokslutet sammanställt en 
rapport om arbetet med den interna kontrollen 2014 enligt bilaga. 

Förslag till beslut 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna rapporten om arbetet med 

intern kontrollplan 2014 för kommunstyrelsens förvaltning i enlighet 
med bilaga. 



Rapport till delårsbokslut, Intern kontrollplan - Kommunstyrelsens f"Orvaltning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 
Kommunstyrelsens 
fOrvaltning 
Verkställighet av politiskt Att uppföljning sker att Kontorschef for Avstämning Löpande uppfölj- Kommunchef Möjlig/Kännbar Arbetet pågår 
fattade beslut politiskt fattade beslut Medborgarkontor en gång per ning under året 

verkställs år vid 
bokslut 

Inköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gång/å Stickprov Förvaltningschef MöjliglKännbar Inköpskontroll kommer 
leverantörer inköpsavtalen foljs att genomforas utifrån 

en s.k. spendanalys. En 
upphandlare och en 
ekonom har genomgått 
en spendanalyskurs. 
Ytterligare en 
upphandlare och en 
ekonom ska gå kursen 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera att Registrator 2 ggr/år Sökning i ärende- Förvaltningschef Minde Arbetet pågår 
från styrelsemöten i SHE, protokoll har inlämnats Vid delårs- hanteringssystemet sannolik/Kännbar 
Salabostäder, S IF AB samt från styrelsemöten i bokslut och 
Sala Silvergruva SHE, Salabostäder, årsbokslut 

SIFAB samt Sala 
Silvergruva 

SamhäJlsbyggnadskontor 
Kontrollera att beslut är Följa upp överklagade Berörd 2 ggrlår Analys av beslut Enhetschef Möjlig/Kännbar Vid överprövning i 
rättssäkert behandlade beslut handläggare från överprövande samband med 

instans överklagade ärenden har 
det visat sig att 66 % av 
de överklagade besluten 
har varit riktiga, under 
det forsta halvåret. 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
I (rutin/system) till deiårsboksint i 
Kontrollera att kunder får Livsmedelsinspektioner Berörd 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef MöjliglKännbar Livsmedelsinspektörerna 
den livsmedelstillsyn som motsvarar de timmar handläggare timmar motsvarar har planerat att hinna 
de har betalat för som faktureras kund beräknat antal med 210 tillsynsbesök 

fram till 31 augusti. Den 
31 juli hade man gjort 
175 tillsynsbesök. 

Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd 2 ggr/år Stickprov samt där Förvaltningschef Möjlig/Kännbar Riktlinjerna följs. 
skolskjuts är taget i handläggare politiken tagit 
enlighet med riktlinjer egna beslut 

Kontrollera att fördelning Stickprov Berörd 2 ggr/år Uppföljning av de Enhetschef Möjlig/Kännbar Tomtköreglema följs. 
av tomter i tomtkön sker i handläggare som fått tilldelning 
enlighet med tomtköregler. 
Tekniskt kontor 
A Att beslut expedieras VA-ingenjör I ggr/år Sammantaget för Förvaltningschef Möjlig/försumbar Vid kompletta 
Handläggningstiden för inom fyra veckor. från och alla ärenden. och enhetschef ansökningshandlingar 
inkommen med januari har processen fungerat. 
ansökning/anmälan om 2014. 
anslutning till kommunalt 
VA. (Från ansökan till 
lämnad arbetsorder till 
gata/park) 
Räddningst.iänst 
Faktufåhantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Beräknas bli uppfyllt. 

kontrolleras att de med sannolik/Lindrig Kontrollrapport lämnas 
pris och kval itet vid årsbokslut. 
motsvarar 
beställningarna 

Betalkortsanvändning Samtliga transaktioners Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre Beräknas bli uppfyllt. 
kvitton sparas i akt till sannolik/Lindrig (kvitton sparas centralt). 
respektive kort och Kontrollrapport lämnas 
kontrolleras mot konto- vid årsbokslut. 
utdragen från _ .. , 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport till 
(rutin/system) till delårsbokslut 

kortleverantören 
Automatlarmkontroll Genomförda kontroller Stf Kvartalsvis Uppföljning av Räddningschef Mindre Upptyllt 

Räddningschef månads och sannolik/Lindrig 
kvartals prov 

Handbrandsläckarkontroll Genomförda kontroller Stf Q2&Q4 UppIåljning av Räddningschef Mindre Upptyllt 
Räddningschef årskontroll sannolik/Lindrig 

Förebyggande - tillsyner Myndighetstillsyn Stf Q3 Uppföljning av Räddningschef Minde Upptyllt 
enligt Lag om skydd Räddningschef årstillsyner sannolik/Kännbar 
mot olyckor samt Lag 
om brandfarliga och 
explosiva varor 



SALA 
KOMMUN 

Skolförvaltningen 
Daniel Ahlin 
Tfn. 0224-74 72 07 

2014-09-23 

Rapport om internkontrollplanen vid delårbokslut. 

Internkontrollplan 2014 iör Skoliörvaltningen 

ProcessIRutin Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom Stickprov 
sker hos avtalade löpande 
leverantörer under året 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut Skoljuridisk Vid 
beslut fattas och behandlas ansvang lämpligt 

fonnellt korrekt om handläggare tillfalle 
åtgärdsprogram eller inte 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att Skoljuridisk Stickprov 
innehåll åtgärdsprogram har korrekt ansvarig 

innehåll handläggare 

~-----

Ärende 6 
Bilaga BLN 2014/6/2 
Dnr 20141150 

Metod Rapportering Till 

Sökning i Förvaltningschef 
Ftb:n alt samt till BLN i 
ekonomisyste samband med 
met bokslut 
Full revision Förvaltningschef 

som rapporterar till 
BLN i samband med 
bokslut 

Analys Förvaltningschef 
samt till BLN i 
samband med 
bokslut 

-~_.- ---- ------ --

Riskbedömning 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

, 

1. Inköpsrutiner görs stickprover på under året. Sammanställning av totalt inköp och hur stor del som köpts av avtalspartners görs till bokslutet. 
2. Åtgärdsprogram, beslut, kommer presenteras i bokslutet. 
3. Åtgärdsprogram, Innehåll, kommer presenteras i bokslutet 



Internkontrollplan 2014 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner att kontrollera 

under året. 

1. Personalförsörjning genom personalomsättningssiffor ska kontrolleras 1 g/år. Ej gjort till 

delår. 

2. Medicinskt färdigbehandlade följs varje månad ack tom augusti ca 1,5 mkr 

3. Viten kontrolleras varje månad. Viten för 2 LSS korttids samt 1 LSS kontaktperson som gått 

till Förvaltningsrätten samt 3 st där IVO överväger vitesansökan på IFO . 

4. Placeringar kontrolleras varje månad. 

5. Ätersökning från Migrationsverket kontrolleras 1 g/år. Ej gjort till delår 

6. EKO-frågor inköpskort kvittokontroll. Av 76 fakturor bedömdes ca 65% ha en ofullständig 

kvittoredovisning och rutinerna för hanteringen av kvitton ska därför omedelbart ses över. 

7. Inköpskort avtalstrohet. Ikea och Ica var de vanligaste inköpen utan avtal. 



•.... , ..•. SALA 
KOMMUN 

§ 158 

Justerandes sIgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/535 

Åtgärder på kvarteret Lodjuret; delegation 

INLEDNING 
Som en konsekvens av ny detaljplan för kv. Lodjuret på Ängshagen genomfördes 
miljöprovtagningar inom detaljplaneområdet. Halter överskridande Sala kommuns 
platsspecifika nivåer kunde fastställas. Massorna ska transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning och eftersom större delen av massorna klassas som icke 
farligt avfall så kan merparten tas emot på Isätratippen. En schaktplan har kommu
nicerats med tillsynsmyndigheten och åtgärder kommer att genomföras snarast. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/167/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, samhällsbygg
nadskontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 171 

Markingenjör Anders Dahlberg deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
ill1 för utredningar, borttagning och återfyllnad av massor godkänna beställningar 
upp till 6.000 tkr, 
illt handlingar i detta ärende undertecknas av kontorschef Magnus Holmberg-Muhr, 
samt 
ill1 investeringsmedlen, 6.000 tkr, täcks ur eget kapital. 

BESLUT 
Kommunst'jrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

ill1 för utredningar, borttagning och återfyllnad av massor godkänna beställningar 
upp till 6.000 tkr, 

att handlingar i detta ärende undertecknas av kontorschef Magnus Holmberg-Muhr, 
samt 

illt investeringsmedlen, 6.000 tkr, täcks ur eget kapital. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

8(40) 
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2014-09-17 

SAL~ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
PIanering- och utveckling 

Delegation åtgärder på kvarteret Lodjuret. 

Som en konsekvens av ny detaljplan för kv. Lodjuret på Ängshagen 
genomfördes miljöprovtagningar inom detaljplaneområdet av Envix 
som enligt ramavtal via EQC är kommunens konsult i miljöfrågor. 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarienr20IW- /r.:;~r;tAktbilaga 1"7-
Dpb: J 

Halter överskridande Sala kommuns platsspecifika nivåer kunde fastställas. 
Anmälan om halter gjordes till Sala kommuns Miljöenhet om beslutade att de 
schaktmassor som överstiger platsspecifika riktvärden för bostäder ska 
tas bort ned till 0,5 meter eller när torrskorpelera påträffas. 

Massorna ska transporteras till godkänd mottagningsanläggning och eftersom 
större delen av massorna klassas som icke farligt avfall så kan merparten as 
emot på Isätratippen. 

En schaktplan har kommunicerats med tillsynsmyndigheten och åtgärder 
kommer att genomföras snarast. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att för utredningar, borttagning och återf'yllnad av massor godkänna 
beställningar upp till sex miljoner. 

att handlingar i detta ärende påtecknas av kontorschef 
Magnus Holmberg-Muhr. 

att investeringsrnedlen, 6 000 tkr, täcks ur eget kapital. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Planering- och Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjör 
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§ 164 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN ,-',-' 

l''-';' : S 
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Sammanträdesdatum 
~'iR 52 201ft 

2014-10-09 

Dnr 2014/241 

Avtal och reglemente för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden 
mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland 

INLEDNING 
Landstinget har tagit initiativ till att se över reglemente och avtal för den gemen
samma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor. 
Syftet med att se över avtal och reglemente har varit att tydliggöra ansvarsförhåll
anden och roller mellan nämnden och VKLs beredning, att effektivisera arbetet med 
de gemensamma frågorna och att modernisera utformningen av reglementet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/174/1, skrivelse från Landstinget 
Bilaga KS 2014/174/2, förslag till avtal 
Bilaga KS 2014/174/3, förslag till reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 179 

Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd, 
att godkänna föreslaget reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd, samt 
att notera att avtal och reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd innebär en 
revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor samt reglemente för samma 
nämnd gäilande från år 2007. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd, 

att godkänna föreslaget reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd, samt 

att notera att avtal och reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd innebär en 
revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor samt reglemente för samma 
nämnd gällande från år 2007. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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2014-09-10 

SALA KOMMUN 
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Förslag till avtal och reglemente för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden mellan Landstinget 
Västmanland och kommunerna i Västmanland 

Förslag 

För att det nya samverkansavtalet och reglementet ska gälla från och med 

2015-01-01 ska kommunerna och landstinget fatta beslut i ärendet innan årsskiftet. 

Kommunerna föreslås fatta följande beslut; 

att teckna föreslaget avtal avseende gemensam Hjälpmedelsnämnd, 

att godkänna föreslaget reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd samt 

att notera att avtal och reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd innebär en 

revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor samt reglemente för samma 

nämnd gällande från år 2007. 

Bakgrund 
Landstinget har tagit initiativ till att se över reglemente och avtal för Den 

gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor. 

Det gällande avtalet är i vissa delar inte längre aktuellt, Nämndens verksamhet har 

över tid anpassats utifrån förändringar i omvärlden, bland annat att de ingående 

parterna driver betydligt flera gemensamma projekt. Dessutom har VKLs vård- och 

omsorgsberedning tillkommit efter att nämnden startade år 2000, och där bereds 

och samordnas flertalet av de övriga samverkansfrågorna inom vård- och 

omsorgsområdet. Syftet med att se över avtal och reglemente för den gemensamma 

nämnden har varit att tydliggöra ansvarsförhållanden och roller mellan nämnden och 

VKLs beredning, att effektivisera arbetet med de gemensamma frågorna och att 

modernisera utformningen av reglementet. 

Arbetsgrupp och förankring 
Följande arbetsgrupp med tjänstemän har utarbetat det föreliggande förslaget, med 

stöd av projektledaren Mona Boström utsedd av landstinget. 

Agneta von Schoting, Sala 

Karin Bodiund, Västerås 

Solveig Palm, Landstinget 

Ann-Christin Ahl, Landstinget 

Ann Tjernberg, VKL 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr 

232100-0172 

E-post 

landstinget Västmanland Landstlngshuset, ing 4 021·173000 
Telefax 

72189 Västerås 021-17 45 09 
VATnr 

5E232100017201 

www.landstinget@ltv.se 
Webbadress 

www.!tv.se 
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En första ide om att renodla den gemensamma nämnden till en hjälpmedelsnämnd 

som enbart skulle hantera finansierings- och brukarfrågor remitterades till 

kommunerna i april 2014. Synpunkter och frågor diskuterades vid VKLs 

styrelsemöten i april och maj. Med anledning av denna diskussion fick VKLs direktör i 

uppdrag att se över beredningarna och föreslå eventuella förändringar inför 

kommande mandatperiod. En workshop med politiska företrädare från landstinget 

och kommunerna har genomförts den 14 augusti 2014, då förslag till förändringar av 

den gemensamma nämnden diskuterades. Synpunkter som framkommit under 

beredningsprocessen har utgjort underlag för det framlagda förslaget. VKLs styrelse 

fick den 5 september 2014 information om förslagets huvuddrag. 

Förslaget är en anpassning till verkligheten 
Förslaget innebär att den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och 

övriga samverkansfrågor från år 2015 benämns gemensam Hjälpmedelsnämnd. 

Antalet ledamöter och ersättare i nämnden förändras inte, sammansättning och 

ordförande förändras inte. 

Nämndens ansvar för de strategiska och övergripande finansierings- och 

brukarfrågorna inom hjälpmedelsområdet tydliggörs. Samtidigt tydliggörs nämndens 

driftsansvar för hjälpmedelsverksamheten, Hjälpmedelscentrum (HMC). Nämnden 

ges därutöver möjlighet att själv besluta om nämnden vill få information om andra 

frågor inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som bedöms relevanta. 

Skillnaden mot det som gäller för den nuvarande gemensamma nämnden blir att 

nämnden inte har berednings- och samordningsansvar och ska lämna förslag i övriga 

samverkansfrågor. Nämnden får inte heller ansvar för att följa upp vissa angivna 

samarbetsprojekt. Däremot ges utrymme att hålla sig informerad i de övriga 

samverkansfrågor som nämnden själv bedömer meningsfullt. Ansvar för beredning, 

samordning och förslag samt uppföljning i alla samverkansfrågor, förutom inom 

hjälpmedelsområdet, ankommer fortsättningsvis på VKLs beredning. Förslaget är en 

anpassning till de rådande förhållandena, då nämnden uteslutande varit ett 

informationsorgan i de övriga samverkansfrågorna under senaste åren. 

Föreslagna förändringar och åtgärder möter de synpunkter som framförts under 

beredningsa rbetet. 

I den politiska beredningen har det framkommit önskemål om att samverkan kring 
syn- och hörselhjälpmedel samt andra närliggande områden t ex 

bostadsanpassningar skulle ingå i nämndens uppgifter. Med detta som bakgrund 
föreslås att frågan utreds i särskild ordning under kommande år. 

Översyn av VKLs beredningar 
I enlighet med VKLs styrelses uppdrag pågår en översyn av VKLs beredningar. 

Avsikten är att behövliga anpassningar av VKLs beredningar ska göras för att det ska 

bli tydligt att det fulla ansvaret för övriga samverkansfrågor inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst ryms inom VKLs uppdrag. Den pågående översynen ska också 

bedöma om det finns behov av att ändra representationen och arbetssätt för att ge 

bästa förutsättningar för fortsatt god hantering av de aktuella samverkansfrågorna. 
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Förslaget till avtal och reglemente för den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har i 

övrigt inte ändrats i sak, bara fått en ny utformning. En viktig information är dock att 

landstinget planerar att genomföra en organisatorisk förändring i 

tjänstemannaorganisationen knutet till nämnden. HMC blir från årsskiftet en egen 

förvaltning, istället för att som idag ingå i förvaltningen Västmanlands Sjukhus. Det 

tydliggör och skapar ännu bättre förutsättningar för chefen för HMC att driva och 

utveckla hjälpmedelsverksamheten. En tjänsteman från Centrum för Hälso- och 

sjukvårdsutveckling kommer att få uppgiften att stödja nämnden i de övergripande, 

strategiska frågorna. 

Kostnadsfördelningen kvarstår 
Inga förändringar föreslås i kostnadsfördelningsprinciperna och de planerade 

förändringarna i tjänstemannaorganisationen bedöms inte öka kostnaderna mer än 

marginellt. Kostnaderna för hjälpmedelsverksamheten kan trots detta komma att öka 

framöver, vilket beror på flera brukare och tillgång till flera och mer komplexa/dyra 

hjälpmedel. 

För Landstingets förtroendemannakommitte 

O~~;JcUC~ 
Denise Norström 

ordförande 
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Samverkansavtal för gemensam Hjälpmedelsnämnd melian 
landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från 
och med 2015-01-01 

landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse om 
gemensam hjälpmedelsnämnd. 

landstinget Västmanland är värdlandsting och den gemensamma nämnden ingår i landstinget 
Västmanlands organisation. 

Denna överenskommelse ersätter samverkansavtal för gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor mellan parterna gällande från och med 2007-
Dl-Dl. 

Överenskommelsen innebär att nämnden ska ansvara för att länets invånare erbjuds 
en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och 
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna 

hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. 

Uppdraget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och policydokument 

Utbud och tjänster ska erbjudas för 

• Daglig livsföring, med undantag nedan' 

• Hjälpmedel för vård och behandling 

• Inkontinenshjälpmedel. 

Parterna kan via Hjälpmedelscentrum erbjuda hjälpmedel enligt nivå 4 och 

skolhjälpmedel. 

Utanför överenskommelsen faller' 

• Ortopedtekniska hjälpmedel 

• Synhjälpmedel 

• Hörseltekniska hjälpmedel. 

Parterna har möjlighet att av Hjälpmedelscentrum köpa service av verksamhets

utrustning enligt nivå 4 hjälpmedel. 

Utifrån ett finansierings- och brukarperspektiv har nämnden följande uppgifter inom 

hjälpmedelsområdet 
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1. Utarbetar mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som föreläggs 
parterna för beslut. 

2. Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas. 

3. Utarbetar förslag till avgifter och egenansvar som föreläggs parterna för beslut. 

4. Utarbetar förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem som 
föreläggs parterna för beslut. 

5. Upprättar, efter samråd med parterna, förslag till budget vilken föreläggs 
landstingsfullmäktige för beslut. I förslaget ska budget för nämndens kansli ingå. 

6. Fastställer kompetenskrav för förskrivare. 

7. Fastställer handböcker som utgör ett stöd iförskrivningsprocessen. 

8. Följer utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. 

9. Ansvarar för uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsverksamheten ur ett 
användarperspektiv. 

10. Svarar för samråd med intresseorganisationerna. 

11. Svarar för allmän och riktad information. 

12. Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med 
landstingsstyrelsens anvisningar. 

för 
Som driftansvarig för Hjälpmedelscentrum har nämnden ansvar för följande uppgifter 

1. Ansvarar för att Hjälpmedelscentrums verksamhet drivs ekonomiskt och rationellt 
och med hög kvalitet. 

2. Upprättar, efter samråd med parterna, ett budgetförslag för Hjälpmedelscentrum, 

vilket ingår i nämndens budgetförslag som föreläggs landstingsfullmäktige för 
beslut. 

3. Fastställer förvaltningsplan utifrån landstingsstyrelsens planeringsförutsättningar, 

vilken ska anmälas till LS. 

4. Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av 

Hjälpmedelscentrum. 

5. Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment. 

6. Svarar för lagerhållning och distribution av hjälpmedel. 

7. Svarar för specialanpassning av hjälpmedel. 

8. Svarar för service och reparation av hjälpmedel. 

9. Svarar för informations- och samordningsfunktionen för inkontinenshjälpmedel. 

10. Svarar för att tillhandahålla konsulentkompetens. 

11. Svarar för utbildning, information och rådgivning till förskrivare och kunder. 

3. atl la 
Nämnden har rätt att själv besluta om att låta sig informeras om de frågor inom hälso- och sjukvård 
och socialtjänst som bedöms vara relevant för fullgörande av sitt uppdrag. 
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Nämnden ingår i landstingets organisation, vilket innebär att landstingets bestämmelser och policy 
gäller avseende ekonomi, personalfrågor, redovisning, arkiv m m. Medel för anställdas pension skall 
avsättas inom landstinget. Landstinget svarar för att organisera Hjälpmedelscentrum inom egen 
verksamhet. 

För nämndens beredning av ärenden finns en tjänstemanna beredning bestående av chefstjänstemän 
från kommunerna och landstinget inom berört område samt från Västmanlands Kommuner och 
Landsting (VKL). 

5, 
Nämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare. Landstinget utser fem ledamöter och fem ersättare, 
vilka bör representera landstingsstyrelsen. Kommunerna utser varsin ledamot och ersättare, vilka bör 
representera socialnämnd eller motsvarande. 

Parterna är överens om att posten som ordförande ska utses bland landstingets ledamöter och 
posten som vice ordförande ska nomineras av kommunerna. 

Kostnaderna för hjälpmedelsverksamheten ligger kvar hos respektive part. Kostnadsersättning sker 
antingen via köp eller via hyra, där landstinget fakturerar löpande en gång per månad. 

Hyreshjälpmedel ägs av landstinget. 

Fast och lös egendom som tillhör Hjälpmedelscentrum ägs av landstinget. 

Nämnden upprättar, efter samråd med parterna, budget vilken föreläggs landstingsfullmäktige för 

beslut. 

Intäkterna från försäljning och uthyrning av produkter och tjänster ska finansiera 
Hjälpmedelscentrum och balansera dess budget. Vid uppkomna under- respektive överskott ska 
landstingets resultatregleringsmodell tillämpas. Nämnden kan dock innan bokslut föreslå respektive 
part hur ett beräknat under- respektive överskott ska hanteras. 

Den gemensamma nämnden ska årligen redovisa underlag för beräkning av hjälpmedelskostnaderna 
för respektive part. 

; n~irnnden 
Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. 
Nämnden ska till de samverkande parterna lämna de rapporter om ekonomi, prestationer och 
kvalitet som lämnas till landstinget utifrån landstingsstyrelsens anvisningar. 

8~ ({3t{0:~'are 

Landstinget tillhandahåller tjänstemannastöd, sekreterare och kanslifunktion till nämnden. 
Kostnader för detta stöd fördelas i förhållande till antalet ledamöter i nämnden. Respektive 
huvudman bär kostnader i samband med planering och utredning. 
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landstinget tecknar erforderliga försäkringar och kostnaderna belastar Hjälpmedelscentrums budget. 

lO. (Jrrlfnirh" 

Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen skulle ändras har varje part rätt att påkalla 
omförhandling av avtalet, 

samt av 
Samverkansavtalet gäller under förutsättning att såväl gemensamma Hjälpmedelsnämndens 
reglemente som detta avtal godkänts av samtliga parters fullmäktige. Samverkansavtalet har gällt 
tillsvidare från och med 2000-01-01, reviderat från och med 2003-01-01, 2006-01-01 och 2007-01-01. 

Uppsägningstiden är ett år och avtalet kan upphöra att gälla vid årsskiftet året efter det att 
uppsägning har skett. 

Vid ett upphörande av verksamheten i sin helhet eller om någon part vill frånträda avtalet ska 
särskilda förhandlingar ske mellan parterna angående formerna för detta samt angående den 
ekonomiska regleringen mellan parterna. 

Den ekonomiska ansvarsfördelningen baseras på personens boendeform och nivåtillhörighet av 
förskrivet hjälpmedel. Med särskilt boende avses servicehus eller gruppbostad och med ordinärt 
boende avses eget boende, det vill säga boende i lägenhet eller hus. 

Ansvarsfördelningen är: 
Nivå 1 hjälpmedel: Landstingets ansvar oavsett boendeform. 
Nivå 2 hjälpmedel: Landstingets ansvar i ordinärt boende. Kommunernas ansvar i särskilda 
boendeformer. 
Nivå 3 hjälpmedel: Landstingets ansvar i ordinärt boende. Kommunernas ansvar i särskilda 
boendeformer. 
Nivå 4 hjälpmedel: Landstingets ansvar i ordinärt boende. Kommunernas ansvar i särskilda 
boendeformer. 
För person som huvuddelen av sin tid bor i särskilt boende, men fortfarande är skriven i ordinärt 
boende, är kommunen ekonomiskt ansvarig, även för de hjälpmedel som eventuellt finns kvar i det 
ordinära boendet. på motsvarande sätt är landstinget ekonomiskt ansvarig för personer skrivna i 
ordinärt boende även när de tillfälligt vistas på korttidsboende. 

Undantag från ovanstående ansvarsfördelning gäller för personer som har eller har haft insatser från 
Habiliteringscentrum. Landstinget ansvarar för nivå 2 och 3 i särskilt boende. 

13 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling 
mellan parterna. Om parterna inte kommer överens tillämpas lagen om skiljeförfarande. 
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14, 
En informationsskyldighet föreligger mellan huvudmännen på länsnivå och lokal nivå, Huvudmännen 
har ett ömsesidigt ansvar att i ett tidigt skede informera varandra om planerade förändringar inom 
socialtjänst och hälso- och sjukvårdsområdet om dessa påverkar den andres verksamhet inom 
hjälpmedelsområdet, 

När en förändring planeras hos en huvudman, som får väsentliga verksamhetsmässiga eller 
ekonomiska konsekvenser för den andra huvudmannen, ska en gemensam överläggning ske innan 
beslut fattas, Protokoll från överläggning ska vara en del i beslutsunderlaget hos respektive 
huvudman, Alternativt hänvisas till gjorda överenskommelser, 

Detta avtal är upprättat i 11 exemplar av vilka parterna tagit varsitt, 

______________________ den _____________________ den 

Landstinget Västmanland Arboga kommun 

______________________ den ______________________ den 

Fagersta kommun Hallstahammar kommun 

______________________ den _____________________ den 

Kungsör kommun Köping kommun 

______________________ den _____________________ den 

Norberg kommun Sala kommun 
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________________________ den _______________________ den 

Skinnskatteberg kommun Surahammar kommun 

_______________________ den 

Västerås stad 
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Reglemente för gemensam Hjälpmedelsnämnd från och med 2015-01-01 

1 PARTER 

2 UPPGIFTER 

Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, 

Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan 

kallat parter, har inrättat en gemensam nämnd som benämns Hjälpmedelsnämnd. 

Landstinget Västmanland är värdlandsting och den gemensamma nämnden ingår i 
Landstinget Västmanlands organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande 

parterna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 

Nämnden ska ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning 

på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt 

tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk 

prestanda. 

Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och 

policydokument. 

Utbud och tjänster ska erbjudas för 

.. Daglig livsföring, med undantag nedan' 

.. Hjälpmedel för vård och behandling 

.. Inkontinenshjälpmedel. 

Parterna kan via Hjälpmedelscentrum erbjuda hjälpmedel enligt nivå 4 och 

skolhjälpmedel. 

Utanför nämndens ansvarsområde faller* 

.. Ortopedtekniska hjälpmedel 

.. Synhjälpmedel 

• Hörseltekniska hjälpmedel 

Parterna har möjlighet att av Hjälpmedelscentrum köpa service av verksamhets

utrustning enligt nivå 4 hjälpmedel. 

2.1 Finansierings- och brukarperspektiv 
Utifrån ett finansierings- och brukarperspektiv har nämnden följande uppgifter inom 

hjälpmedelsområdet. 

1. Utarbetar mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som 

föreläggs parterna för beslut. 

Utfärdad av: Benita Karlsson Kontrollera aktuell version mot original j dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: 
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2. Beslutar om vilka hjälpmedel och tjänster som ska tillhandahållas. 

3. Utarbetar förslag till avgifter och egenansvar som föreläggs parterna för 

beslut. 

4. Utarbetar förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelningssystem 
som föreläggs parterna för beslut. 

5. Upprättar, efter samråd med parterna, förslag till budget vilken föreläggs 
landstingsfullmäktige för beslut. I förslaget ska budget för nämndens kansli 

ingå. 

6. Fastställer kompetenskrav för förskrivare. 

7. Fastställer handböcker som utgör ett stöd iförskrivningsprocessen. 

8. Följer utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. 

9. Ansvarar för uppföljning och utvärdering av hjälpmedelsverksamheten ur ett 

användarperspektiv. 

10. Svarar för samråd med intresseorganisationerna. 

11. Svarar för allmän och riktad information. 

12. Rapporterar om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med 

landstingsstyrelsens anvisningar. 

2.2 Driftsansvar för Hjälpmedelscentrum 
Som driftansvarig för Hjälpmedelscentrum har nämnden ansvar för följande 

uppgifter 

Benita Karlsson 

1. Ansvarar för att Hjälpmedelscentrums verksamhet drivs ekonomiskt och 

rationellt och med hög kvalitet. 

2. Upprättar, efter samråd med parterna, ett budgetförslag för 
Hjälpmedelscentrum, vilket ingår i nämndens budgetförslag som föreläggs 

landstingsfullmäktige för beslut. 

3. Fastställer förvaltningsplan utifrån landstingsstyrelsens 
planeringsförutsättningar, vilken ska anmälas till LS. 

4. Fastlägger prismodell för de hjälpmedel och tjänster som tillhandahålls av 

Hjälpmedelscentrum. 

5. Svarar för upphandling och inköp av beslutat sortiment. 

6. Svarar för lagerhållning och distribution av hjälpmedel. 

7. Svarar för specialanpassning av hjälpmedel. 

8. Svarar för service och reparation av hjälpmedel. 

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 
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9. Svarar för informations- och samordningsfunktionen för 
inkontinenshjälpmedel. 

10. Svarar för att tillhandahålla konsulentkompetens. 

11. Svarar för utbildning, information och rådgivning till förskrivare och kunder. 

3 RÄTT ATT HÅLLA SIG INFORMERAD 

Nämnden har rätt att själv besluta om att låta sig informeras om de frågor inom 

hälso- och sjukvård och socialtjänst som bedöms vara relevant för fullgörande av sitt 

uppdrag. 

4 FÖRÄNDRING AV NÄMNDENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

5 LEDAMÖTER 

Om nämndens ansvar och befogenheter förändras ska detta godkännas av samtliga 
parters fullmäktige genom ett reviderat reglemente. 

Nämnden har 15 ledamöter och 15 ersättare. Landstinget utser fem ledamöter och 

fem ersättare och kommunerna utser varsin ledamot och varsin ersättare. 

6 MANDATPERIOD 

Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari 

året efter det år då valet till fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

7 ORDFÖRANDE 

Landstingsfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande. Ordförande ska 

nomineras från landstinget (landstingsstyrelsen) och vice ordförande ska nomineras 
av kommunerna. Ordförande ska leda, samordna och övervaka nämndens arbete. 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid sammanträdet, utser 
nämnden annan ledamot att fullgöra ordförandes uppgifter vid sammanträdet. 

Om ordföranden för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, får nämnden utse 
annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

8 ARBETSUTSKOTT 

Utfärdad av: 

Godkänd av: 

Inom nämnden utses ett arbetsutskott som förbereder ärenden till nämnden. 

Arbetsutskottet består av ordförande och vice ordförande samt en ledamot från 
landstinget och en ledamot från kommunerna. 

Benita Karlsson Kontrollera aktuell version mol original i dokumenthanteringssystemet 
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9 NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT FÖR ANNAN ÄN LEDAMOT 

10 ERSÄTTNING 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig i överläggningarna. 

Ersättare från parti som inte har ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin 

mening antecknad till protokollet. 

Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del därav ska en 

ersättare från landstinget eller den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i 

ledamotens ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund 

av jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som inställer sig 

under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett 

sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag 

inte tjänstgöra vid sammanträdet. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden och att yttra sig i överläggningarna 
tillkommer ansvarig tjänsteman, förvaltningschef samt landstingsdirektören eller 
annan på nämndens begäran. 

Ersättning utgår till ledamot och ersättare enligt respektive kommuns och 

landstingets egna bestämmelser. Nämndens sekreterare anmäler till respektive 

kommun och landstinget vilka som varit närvarande vid sammanträdet, varefter varje 

part ansvarar för ersättningen. 

11 TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDEN 

Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Nämnden bör hålla minst 

tre sammanträden per år. Sammanträde ska även hållas när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det eller ordförande finner att det behövs. 

12 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 

Utfardad av: 

Godkänd av: 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Före varje sammanträde med gemensamma Hjälpmedelsnämnden ska nämndens 
ledamöter och ersättare få en kallelse och preliminär föredragningslista, som regel en 
vecka före sammanträdet. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes 

början. 

Benita Karlsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumentnal'lteringssystemet 
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13 ANMÄLAN AV FÖRHINDER 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, samt själv 
kalla in ersättare. 

14 FÖREDRAGNING 

15 PROTOKOLL 

Föredragning inom nämnden sker av ordföranden eller på dennes uppdrag av någon 

av parternas tjänstemän. Nämnden kan uppdra beredning och föredragning av visst 

ärende eller viss grupp av ärenden åt en eller flera särskilda ledamöter eller åt någon 

av parternas tjänstemän. 

Protokollet justeras av nämndens ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta 

att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 

skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens beslut delges dem som är berörda 

av besluten. Fullständiga protokoll delges parterna samt landstingets revisorer. 

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämndens justerade protokoll anslås på 

respektive parts anslagstavla. 

16 SEKRETERARE OCH KANSLIFUNKTiON 

Landstinget tillhandahåller till nämnden ansvarig tjänsteman, sekreterare och 

kanslifunktion. Kostnaderna fördelas mellan landsting och kommuner enligt 

samverkansavtal. 

17 FÖRVALTNINGSCHEF 

Förvaltningschef för Hjälpmedelscentrum utses av landstingsdirektören efter samråd 

med nämnden och ställs till nämndens förfogande. 

18 UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Utfärdad av: 

Godkänd av: 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne, vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Benita Karlsson Kontrollera aktuell ~er5lon mot original i dokumenthanteringssystemet 
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19 DELEGATION 

Nämnden får uppdra åt ledamot eller ersättare eller åt grupp av ledamöter och/eller 

ersättare eller åt tjänsteman att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller 

viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i Kommunallagens 6 kap 34 §. Beslut 

som fattas på delegation ska anmälas till nämnden, som bestämmer hur det ska ske. 

Nämnden fastställer en delegationsordning där det även framgår om 

förvaltningschef/motsvarande får rätt att vidaredelegera. Beslut som fattats på 

vidaredelegation ska anmälas till chefen, vilken i sin tur ska anmäla delegationsbeslut 
i den ordning nämnden bestämmer. 

20 REDOVISNING AV VERKSAMHETEN 

Nämnden ska varje år i en årsberättelse redovisa sin verksamhet. Årsberättelsen ska 

tillställas respektive parts fullmäktige under första kvartalet efter verksamhetsåret. 

21 REVISION OCH ANSVARSFRIHET 

Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorer hos var och en av de 

samverkande parterna. Revisorerna kan samarbeta vid revisionen. 

Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden. 

22 ANSVARSFRIHET 

23 ARKIV 

Respektive part prövar frågan om ansvarsfrihet för hela nämnden. 

För vården av nämndens arkiv gäller det reglemente som landstingsfullmäktige 

fa ststä lit. 

Utfärdad av: Benita Karlsson Kontrollera aktuell version mot original i dokurnenthanteringssystemet 

Godkänd av: 
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KOMMUN 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/40 

Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom 2014-01-08 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att personer som inte är kreditvärdiga ska få hyra lägenhet hos 
Salas kommunala bostadsbolag Salabostäder AB. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/186/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/186/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/186/3, yttrande Salabostäder AB 
Bilaga KS 2014/186/4, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 192 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en modell för hur det bostadssociala 
ansvaret och samarbetet kan se ut för personer, som har det svårt att själva ta sig in 
på den ordinarie bostadsmarknaden, samt 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en modell för hur det bostadssociala 
ansvaret och samarbetet kan se ut för personer, som har det svårt att själva ta sig in 
på den ordinarie bostadsmarknaden, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

cltG 
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DIARIENR: 2014/40 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Per-Olov Rapp Ink. 2014 -09- 2 4 
Diatla~~.2CJI y /4'(,; IAklbilaga;z 

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är 
kreditvärdiga 

Per Tjärnström inkom den 8 januari 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att personer som inte är kreditvärdiga ska få hyra 
lägenhet hos Salas kommunala bostadsbolag Salabostäder AB. 

Dpb: 

Salabostäder AB och medborgarkontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. 

För att få en bostad hos Salabostäder får man inte ha någon hyresskuld eller 
betalningsanmärkning. Man ska kunna betala hyran med sin inkomst och blivit 
myndig. Med inkomst avses lön, pension, studiestöd från CSN, a-kasse ersättning, 
introduktions ersättning samt försörjningsstöd beviljat av vård- och 
omsorgsförvaltningen. På bostadsansökan ska inkomst anges. Om inkomsten är 
lägre än CSNs maxbelopp, som 2014 är 89200 kronor, för studiemedel måste den 
sökande ha en borgensman. För att bli godkänd som borgensman krävs en 
årsinkomst som inte understiger CSNs maxbelopp för studiemedel. Inte heller 
borgensmannen får ha några betalningsanmärkningar. En kreditprövning görs på 
alla nya kunder och borgensmän hos Salabostäder. 

Om den som söker bostad har skulder kan denna inte godkännas som aktiv sökande. 
Alternativa lösningar, som till exempel borgensman eller annan typ av avtal kan 
diskuteras om den sökande tar kontakt med Salabostäder. Har man skulder eller 
lägre inkomst än CSNs maxbelopp kan man vända sig till vård- och 
omsorgsförvaltningen och diskutera om det är möjligt att få ett socialt 
bostadskontrakt. Detta innebär att vård- och omsorgsförvaltningen tecknar 
hyresavtalet med Salabostäder och hyr ut i andra hand till den som inte själv kan 
teckna kontraktet. 

Det finns många invånare i Sala kommun som har svårt att få tag på boende på 
grund av att de har betalningsanmärkningar. De flesta hyresvärdar gör en 
kreditprövning och det är många som inte klara det kravet. Många har inte heller 
någon i deras omgivning som kan ställa upp som borgensman om hyresvärden 
kräver det. Personer som står under skuldsanering har även de mycket svårt att 
byta lägenhet. Under de fem år som en skuldsanering pågår kan det hinna uppstå 
starka skäl för ett lägenhetsbyte. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 2S Sala 

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

www.sala.se 

Per·Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Kommunstyrelsen 

Flera kommuner har hyresrädgivare anställda som ger råd och stöd till personer 
som riskerar att bli uppsagda från sin bostad. Hyresrådgivare samarbetar med 
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kronofogden, budget- och skuldrådgivaren 
samt med de sociala myndigheterna för att kommuninvånarna ska kunna erbjudas 
en lägenhet att bo i. 

Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bolagen 
bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär bland annat att 
bolagen ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget och att relationen 
mellan kommunen och dess bostadsföretag ska vara affärsmässig och transparent. 
Det hindrar inte att det tecknas samarbetsavtal mellan kommunen, allmännyttan 
och enskilda fastighetsägare för att motverka bostadslöshet och vräkning för 
personer som har svårt att ta plats på den ordinarie bostadsmarknaden. Avtalet bör 
beskriva hur samarbetet ska fungera mellan kommunen och hyresvärden. Det kan 
handla om parternas skyldigheter, boendestöd, utformningen av hyreskontrakt med 
mera. 

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

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för hur det bostadssociala 
ansvaret och samarbetet kan se ut för personer som har det svårt att själva ta sig in 
på den ordinarie bostadsmarknaden 

att medborgarförslaget är besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-09-2 
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~ KOMMUN 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Christina Lundin-Hellström 

Ink. 2014 -09- 2 4 

Administrativa enheten 
Registrator 

Diarienr ;:::0 
Dpb: I 

Yttrande över medborgarförslag om boende för de som inte är kredit
värdiga 

Jag ser i mitt arbete som budget- och skuldrådgivare många invånare i Sala 
Kommun som har mycket svårt att få tag på ett boende då de har betalnings
anmärkning. De flesta hyresvärdar gör en kreditprövning och då är det 
många personer som inte klarar kravet. Många personer har dessutom inte 
någon i sin omgivning som kan ställa upp som borgens namn när hyresvärden 
kräver det. Antingen finns ingen i personens nätverk eller så är inte bor
gensmannen kreditvärdig. 

I mitt arbete som budget- och skuldrådgivare hjälper jag många personer 
med skuldsanering enligt lag. När en person får en skuldsanering så ska 
denne leva på existensminimum i fem år och därefter är personen skuldfri. 
Under dessa fem år så har personen en betalningsanmärkning vilket innebär 
att det är mycket svårt att byta lägenhet. Under fem år kan det uppstå starka 
skäl för ett lägenhetsbyte. 

Många kommuner har hyresrådgivare anställda som ger råd och stöd till per
soner som riskerar att bli uppsagda från sin bostad. Hyresrådgivaren samar
betar med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kronofogden, budget- och 
skuldrådgivaren samt med de sociala myndigheterna för att kommuninvå
narna ska kunna erbjudas en lägenhet att bo i. 

Christina Lundin Hellström 

Budget- och skuldrådgivare 

) /) IAktbilaga &/ 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 76 71 
Fax: 0224-188 50 
kommun,info@sala.se 
www.sala.se 

Christina lundin-Hellström 
Kons u mentsekretera re 

Konsumentbyrån 
ch ristina.1 u nd i n-hellstro m@sala.se 

Direkt: 0224-74 76 71 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2014-04-10 
Ink. 20l'! -04- 1 O 

Datum 
Diarienr ?:O)4 .I 4(" AktbIlaga 5 
Dpb: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Internremissvar gällande medborgarförslag om boende for de som inte är kreditvärdiga 

För att söka bostad hos Salabostäder ska man ha fYllt 18 år, inte ha någon hyresskuld eller 
betalningsamnärkningar och kunna betala hyran med sin inkomst. Med inkomst menas lön, pension, 
CSN studiestöd, a-kasseersättning, introduktionsersättning och försöIjningsstöd beviljat av Vård- och 
omsorg. På bostadsansökan anges inkomst. Om inkomsten är lägre än CSN's maxbelopp (2014 89200 
kronor) för studiemedel måste den sökande ha en borgensman. För att godkännas som borgensman 
krävs en årsinkomst som ej är lägre än CSN' s maxbelopp for studiemedel. Borgensmannen får inte ha 
några betalningsamnärkningar. En kreditprövning görs på alla nya kunder och borgensmän. Har den 
sökande skulder kan denne ej godkännas som aktiv sökande. Tar den sökande kontakt med kundtjänst 
kan alternativa lösningar diskuteras, t.ex. borgensman eller annan typ av avtal. 

Det är dom regler vi har för att kUlma säkerställa vår ekonomi och gäller alla som söker bostad hos 
oss. Har man skulder eller inkomst som är lägre än CSN's maxbelopp kan man vända sig til! Vård
och omsorgs förvaltningen och diskutera med dom om det skulle kunna gå att få ett socialt 
bostadskontrakt vilket hetyder att Vård- och omsorgsförvaltningen tecknar hyresavtal med oss och 
sedan hyr ut i andra hand till den som inte själv kan teckna kontrakt. 

Alma Eklund 
Ekonomichef 

Salabostäder AB 

Org.nr PoswdreB 

565352-0500 Box 63 
7JJ 21 SALA 

Be>oksadress 

Brunnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon l'X TelefJx 

0224·85814 0224·85800 0224·15995 



Lils8S KS 2U14/186/4 
Virve Svedlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

per@rosstorp.net 
den 8 januari 2014 05:24 
Virve Svedlund 
Medborgarförslag Ang. Boende Sala Kommun 

Datum: 2013-01-08 
Namn: Per Tjärnström 
Gatuadress: Åsvägen 48C 
Postort: 733 75 Möklinta 
Telefon: 0738 46 44 28 

Förslagets Rubrik: 

Boende för de icke kreditvärdiga inom Sala Kommun 

Att vara skuldtyngd och slli-ntidigt källna ett behov av att byta 
boende är inte en bra kombination, iallafal! inte om ma..l1 vill hyra 
bostad av de kommunala oftast större hyresvärdarna. Då är det 
enbart de privata hyresvärdarna som kan tänkas erbjuda bostad. 

Därför tycker jag att Sala Kommun skaiI lätta på dessa regler 
och därmed kunna låta oss med sämre kreditvärdighet kunna 
erbjudas lägenhet även hos Sala Bostäder. 

1 

Ink. 2014 <01' O 8 
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SALA 
KOMMUN 

§ 182 

Justerandes sign 

1JfL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

:(1" : S 

'i\ ',; ULl :,iG 

Dnr 2014/60 

Medborgarfärslag om boendestäd till fler kommuninvånare 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom 2014-01-01 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att det görs möjligt för de som är i behov av stöd att få boende
stöd oavsett om de går under LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktions
hindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Detta ska leda till bättre självständighet och 
bättre välmående. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/187/1. svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/187/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/187/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 193 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

33 (40) 
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Per-Olov Rapp 
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2014-09-22 
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_'ci..ALA ~Q.MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
mlfl~nr ;/O/yj~17 IAktbilag~~ 

Ol)b~ 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda boendestöd till fler 
kommuninvånare 

Per Tjärnström inkom den 1 januari 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det görs möjligt för de som är i behov av stöd att få 
boendestöd oavsett om de går under LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Detta ska leda till bättre 
självständighet och bättre välmående. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget. 

, 

Insatsen boendestöd riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning med 
fastställd diagnos, styrkt med läkarintyg, eller till personer som tillhör personkrets 1 
i LSS, som har behov av stöd för att kunna hantera tillvaron och leva ett självständigt 
liv med god livskvalitet. Boendestöd kan beviljas efter ansökan utifrån 
socialtjänstlagen SoL och i enlighet med vad som anges i vård- och 
omsorgsnämndens fastställda riktlinjer för äldre och funktionsnedsatta. 
Bedömningen görs av den enskildes behov och diagnos för rätten till insats som ska 
leda till att skälig levnadsnivå uppnås. Det är den enskildes specifika behov och inte 
enbart dennes egna önskemål som styr omfattning och utformning av insatsen. 

Enligt gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer finns redan idag ett stort 
utrymme för att individanpassa hemtjänstinsatsen liknande insatsen boendestöd. 
Det ligger som krav i lagens mening att insatsen ska utformas utifrån den enskilde 
individens specifika situation och förhållande som just den person det handlar om 
har. 

Den individanpassning som förslagsställaren önskar är redan idag möjlig med 
hemtjänstinsatser. Målgruppen för insatsen boendestöd är avgränsad på grund av 
individens mycket specifika behov som man inte klarar att tillfredsställa med enbart 
hemtjänstinsatser trots att insatsen utformas individuellt. Boendestöd kan inte vara 
för generellt utformad utan beviljas till dem som verkligen behöver det. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.lnfo@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 medborgarförslaget är besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2(2) 
2014-09-22 
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1~1j~~ 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÄRD- OCH OMSORGSNÄMNOEN 

SALA KOMMUN"'" 

VON § 35 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- 1 9 
~i1~liäP , .. "., S 
Opo, I 

Dnr 2014/44 

Yttrande över medborgarförslag om att erbjuda boendestöd till 
fler kommuninnevånare 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över medborgar
förslag om att se över reglerna och göra det möjligt för unga oavsett lagrum SoL 
eller LSS att beviljas stöd i form av boendestöd. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/20/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
illt anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående medborgarförslag om att erbjuda flera i Sala 
kommun Boendestöd. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående medborgarförslag om att erbjuda flera inom Sala 
kommun Boendestöd. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 



nlIISALA 
~KOMMUN 

VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Agneta von Schoting 

YrTRANDE 

Värd- och omsorgsnämnden 

Förslag till yttrande över medborgarförslag om att se över 
reglerna och göra det möjligt för unga oavsett lagrum SoL eller 
LSS att beviljas stöd i form av boendestöd. 

Insatsen Boendestöd kan beviljas efter ansökan utifrån Socialtjänstlagen SoL 
och i enlighet med vad som anges i av Vård- och omsorgsnämnden fastställda 
riktlinjer för äldre och funktionsnedsatta. Bedömningen görs av den 
enskildes behov och diagnos för rätten till insats som ska leda till att uppnå 
skälig levnadsnivå. Det är alltså den enskildes specifika behov och inte enbart 
dennes egna önskemål som styr omfattning och utformning av insatsen i det 
enskilda fallet. [nsatsen Boendestöd riktas till personer med psykisk 
funktionsnedsättning med fastställd diagnos, styrkt med läkarintyg eller till 
personer som tillhör personkrets 1 i Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade(LSS), som har behov av stöd för att kunna hantera 
tillvaron och leva ett självständigt liv med god livskvalitet 

Enligt gällande lagstiftning och fastställda riktlinjer finns redan idag ett stort 
utrymme för att individanpassa hemtjänstinsatsen liknande insatsen 
Boendestöd. Det ligger som krav i lagens mening att insatsen ska utformas 
utifrån den enskilde individens specifika situation och förhä1landen som just 
den person det handlar om har. 

Den individanpassning förslagsställaren önskar är alltså redan idag möjlig 
med hemtjänstinsatser. Målgruppen för insatsen Boendestöd är avgränsad på 
grund av individernas mycket specifika behov som man ihte klarar att 
tillfredsställa med enbart hemtjänstinsatser trots att insatsen utformas 
individuellt. Boendestöd kan inte vara för generellt utformad utan beviljas till 
dem som verkligen behöver den. 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef 

1 (11 
2014·03·03 

YTTRANOE 

SALA KOMMUN 
Vård- ochomsor&SfoNaltnirlgen 
Box 304 
733255111& 

Besöksadre$s: Fredsgatan ;U. Sala 
Växel: 0224,74 70 00 
fa~: 0224-192 98 
vard. o'h.omsorgsforvaltriln8en®~a la.!ie 

Agneta von 5ehotinl 
Fcrva1tnlnis,hel 

agl'!eta.\lon.~thotlflg@salue 

Direkt: 0224-74 90 01 
www.iala.se 



~ilasa KS 2014/187/3 
Virve Svedlund 

Från: 
Skicka!: 
Till: 
Ämne: 

per@rosstorp.net 
den 9 januari 2014 23:35 
Virve Svedlund 
Medborgarförslag Handikappomsorgen 

Datum: 2013-01-09 
Namn: Per Tjärnström 
Gatuadress: Asvägen 48C 
Postor!: 733 75 Möklinta 
Telefon: 0738464428 

Förslagets Rubrik: 

Låt fler inom Sala Kommun erbjudas Boendestöd 

I ......... ;.; .. CI""'I un'"" ............... m~d I"tlare f'D ~k~"'a '10 A ... so~ 'I".t~t t'll C ..... I ..... fO"r va~ al Gli '81110.11 I c; CH I ~ VI -;:, au ! ~v tU III I yl o: 'I vOla I I 

att försöka start om mitt !iv och kämpar fortfarande för att få det bättre. 
Självklart är man ensam vilket man alltid varit, jag hade redan innan flytt 
ansökt om Boendestöd men fick Hemtjänst och orsaken var tror jag att 
jag saknar LSS - eller att jag saknar psyk. diagnos. Jag har tidigare haft 
boendestöd, alltid samma personer som kommer tii! mig vid bokade tider, 
alitid dom som ringer om tider behöver flyttas. Då jag hamnade i Sala fick 
Jag hemtjänst, det är flera olika personer som kommer till mig, en gång I 

veckan, oftast var det någon schemaläggare som ringde om tider behövde 
flyttas o.s.v. Dessutom verkar jag idag ha 2 handläggare, inte bara en. 
Dock har jag avsagt detta stöd och nu blivit mer ensam eftersom det här 
stödet blev mer en börda än behov då man 
hela tiden måste lära känna nya personer. 

Därför tycker jag att Sala Kommun ska se över reglerna och göra det möjligt 
för oss unga som är i behov av stöd att få Boendestöd oavsett om vi går under 
LSS eller SoL, ett stöd med kvalitet då det är boendestödjarna som kommunicerar 
med mig som individ och att det alltid är samma person(er), oftast kanske bara 
1 eller 2 personer från stödteamet man moter. På sa satt kan detta stöd leda tJiI 
bättre självständighet och bättre mående vilket är det stora målet. 

1 
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SALA 
KOMMUN 

§ 183 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

INLEDNING 

~,'" '-r 
te~' : ,~~ 

Dnr 2014/469 

Håkan Wallen inkom 2014-03-03 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att Sala kommun ska bygga ett tak för utomhusaktiviteter vid ex
empelvis Vallaskolan, Måns Ols eller Silvköparen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/188/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/188/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/188/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 194 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tiJlledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget . 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

34 (40) 



KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

t:s 2014/lOJ/1 1 Il) 
2014-09-21 

DIARIENR: 2014/469 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
/ 

Diar".,,/ OIV / 9'''91Aktb'',g,. " 
Opb· 

Svar på medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

Håkan Wallen inkom den 3 mars med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska bygga ett tak för utomhusaktiviteter. 

Förslagsställaren skriver att det ibland är brist på lokaler för motionsidrott och det 
skulle kunna kompletteras med ett enkelt utomhustak för uthyrning. Lämplig 
placering skulle kunna vara vid Vallaskolan, Måns Ols eller Silvköparen då det 
vintertid kan användas som husvagnsförvaring. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. 

på sommaren, när man ska arrangera en större tillställning utomhus, kan vädret 
göra det omöjligt att genomföra evenemang. l dess fall kan Salas idrottshallar 
användas då de till stor del inte är bokade sommartid. 

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

att avslå medborgarförslaget 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
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 





laga 'S 2014/13~/2 

KUL TUR- OCH FRITIDSKONTORET 
Åke Lantz 

YTTRANDE 

Ang Medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

1 (1) 
2014-05-02 
YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarienr LO) ~ / aftJf,;, IAkfbilaga i+ 
Dptl: I 

Ett medborgarförslag har inkommit från Håkan Wallen, Hedabergsgatan 7, om att 
bygga ett enkelt utomhustak där utomhusaktiviteter kunde hållas när vädret inte är 
det bästa. Man föreslår placering MånsOls, Vallaskolan eller Silvköparens camping. 

Utomhusaktiviteter ska givetvis hållas utomhus och vädrets makter bidrar ofta till 
ett vågspel när man ska arrangera något sommartid men skulle ett större 
arrangemang äventyras sommartid på grund av väder hänvisar vi till våra 
idrottshallar som till stor del är obokade sommartid. 

Med ovan stående motivering tillstyrker vi inte förslaget om ett tak för 
utomhusaktiviteter. 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden S, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-18850 

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

Åke lantz 
Fritidsutvecklare 

Kultur- och fritidskontoret 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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iiJ'SALA 
~ KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum, 2014-02-28 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
73325 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyreisens förvaltning 

Ink, 2014 -n,}- O 3 
Diarlenr ,:XII) I Lf 1f ~ 1f)l~ktbilaga f 
Opb: 

._------._----------_.--_ .. _----.----""-----.------._-_. __ ._----------_._----------_ .. _----------_. 
Namn: Håkan Wallen _____________________________ "" __________________ • ____________ • __ • ________________ • ______ • ____ w __________ _ 

Gatuadress: ,He~?_~~_~~~~~!~~_? ____ H"_" _________________________ ._w. ________ . _____ . _______________________ ... _. 

Postnum mer, ort: -?..?~g_~_~?..~!.~ __________ " _______________________________________________________________________ _ 

Telefon:_().~~4:.72.~8~ ___________________ n_1Ll'1_a_~_ldLL!..{(.!.~_Sei ___ Q_IL~j.!:.f:._t_~_f'.~ ______ _ 

Förslagets rubrik: 
Tak för utomusaktiviteter 

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 Gymnastikförpning försöker sig köra gympa ute men vädret är aHtid inte det 
bästa. Även vår höst kan det vara trevligare att hC! aktiviteter utomhus. 
Placeringen kan vara VaHaskolan, Måns als, Sifvköparen då det vintertid kan var husvagnsförvaring. 
Fritis lekis kan ev. utnyttja det för sina aktiviteter. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personu~Ht.·~r jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hjmsida. 

c.J~' // 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
73325 Sala 

I >/ V /t(/ 
underSkrift: ________________ l~ __ lj ______ L' ______ t.L ____________________________________________________________ . 

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

~. 

Vlrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und@silla.se 
Direkt; 0224-74 70 11 











l""·' ~SAlA 
KOMMUN 

§ 184 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Medborgarförslag om utsmyckning av rondell 

INLEDNING 

'-,'DLI -;'8 

Dnr 2014/667 

Ulf Westman inkom 2014-04-23 med rubricerat medborgarförslag. Förslagställaren 
föreslår att rondeller i Sala bör utnyttjas för att marknadsföra Sala centrum, främst 
den första rondellen från Enköpingshållet. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/189/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/189/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2014/189/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 195 

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

Hanna Westman (S BÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget , 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

:Ende 

3S (40) 
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SALA 
KOMMUN 

;e:; 2014/109/1 
1 (1) 

2014-09~22 

DIARIENR: 2014/667 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarlenr '?:OJJ.,\e I tJ ID'"}. Ak.tbilaga 4 
Dp" I 

Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondell 

Ulf Westman inkom den 23 april 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att rondeller i Sala bör utnyttjas till att marknadsföra Sala 
centrum, främst den första rondellen från Enköpingshållet. 

Tekniska kontoret och Företagarcentrum har yttrat sig över medborgarförslaget. 

Sala kommun är positiv till förslaget att läget borde utnyttjas för att marknadsföra 
Sala. Vägen och marken ägs av Trafikverket och därför måste dialog föras med dem. 

Idag finns inga medel avsatta för att genomföra förslaget. Tekniska kontoret har 
ingen möjlighet att ta ansvar för skötseln i en så trafikerad miljö, vilket skulle bli en 
följd av att kommunen gör en förändring på Trafikverkets väg. 

Trafikverket har kontaktats rörande skötseln av rondellen. 

Många kommuner har nyttjat infarter och rondeller för marknadsföring av utbud 
och/eller attraktivitet. Medborgarförslaget är intressant. En seriös dialog med 
Trafikverket om iordningsställande och drift av utsmyckning av "strategiska" 
infartsrondeller bör upprättas 

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

att medborgarförslaget är bifallet 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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





KS 201,+/lLS/2 
1 (l) 

2014-05-27 
OIARIENR: 2014/667 

YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diariem;r"") fl . _ IAk.tbilag~ ''2 
Dpb: / 

VTIRANDE 

Medborgarförslag om utsmyckning av rondell. 

Medborgarförslag har inkommit angående utsmyckning av Salas rondeller för att 
marknadsföra centrum. Främst rör det sig om första rondellen från Enköping. 
Tekniska kontoret och Företagarcentrum har fått mÖjlighet att yttra sig i frågan. 

Vi håller med förslagsskrivaren att läget borde utnyttjas för att marknadsföra Sala 
och ställer oss därmed positiva till förslaget. Dock äger inte Sala kommun vare sig 
väg eller marken och därför måste dialog med Trafikverket föras. Idag finns inga 
medel avsatta för utsmyckning vilket krävs för att genomföra förslaget. Tekniska 
kontoret kan dock inte ta ansvar för skötseln i en så trafikerad miljö, vilket skulle bli 
följden av att kommunen gör en förändring på trafikverkets väg. Vi har kontaktat 
trafikverket rörande skötseln av rondellen. 

Sala 27 maj 2014 

Kristin Hedman 

Stadsträdgårdsmästare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

I 

0-&WO-v-~ 
Titti Norling 

Trafikingenjör Turismstrateg 

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

www.sala.se 

Jenny Julin 
Trafikingenjör 

Tekniska kontoret 
jenny.julin@sala.se 

Direkt: 0224-747566 
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~.:" . 

. SALA 

. . KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-04-23 

Namn: Ulf Westman 

Gatuadress: Parkv.2 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
73325 Sala 

2014·01-22 

BLANKEn: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 2 3 
Diarienr;ZO J4/l:J J,.,"+- IAklbilaga.t 

Dpb: / 

--._-------------------------_._.~ ... _.-----------------------"".~_._._._----------_ .. _"_._.--------------------."-... ~ ... _-----------------" .. , 
P ostn u m m e r J ort: X_~~g~_?~~~ _______________ "." ....... _________________________ "w •••• _. ________ • __ •••• "" •• ______________________ •• __ •••• _______________ •• _ •• 

Telefon: 0705375131 ___ • __ •••• __ . ______________________ ••••••• w_ ••• ________________________________________________________________________________________________ _ 

L·_

fb

cc
· r~s~la:-g_e_ts_:_ru:-b-r-ik-:~-U-t-s-m-Y-C-k-n-in-g-a-v-r-o_n_d_e_II~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~ __ ~~~~_~ 

Beskrivoch motivera ditt förslag: 

I Salas närområde finns ett antal rondeller som bör utnyttjas till att marknadsföra Sala centrum. 
Vid den första rondellen fiån EnköpingshåHet passerar tusentals bilister från Sthlm -Dalarna. 
Idag fjnns där bara en gräsmatta och ingen reklam för Sala. 
Här borde finMs ngt som uppmanar dessa bilister att besöka Sala. 

Vad som är lämpligast återstår att se. 
Mvh Ulf Westman' 

~Jag godkånner(iitfSala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
jag,godk~hner ~veri att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

S~LAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 
Box 394 
73325 Sala 

Underskrift: iM )jJf;/~a.--·------"--7----------------------------------------------------------------------------------------------------
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§ 185 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN KF:s 

36 (40) 

J;-A '·;bLI !:J 
sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/6 

Medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att utveckla 
kulturkvarteret Täljstenen 

INLEDNING 
Birgitta Sundberger, på uppdrag av föreningen Ideell kultur i Sala, inkom 
2013-12-02 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att 
en arbetsgrupp bestående av representanter för kommunen samt engagerade med
borgare får i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för kulturkvarteret Täljstenen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/190/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/190/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur-och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/190/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 196 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsutskottet, att ta fram en ut
vecklingsplan för kulturkvarteret Täljstenen, med utgångspunkt från pågående ut
redning om ny kulturlokaI. 
m en referensgrupp tillsätts med representanter för kulturorganisationer samt öv
riga intressenter för aktiv dialog, samt 
m därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

m uppdra till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsutskottet, att ta fram en ut
vecklingsplan för kulturkvarteret Täljstenen, med utgångspunkt från pågående ut
redning om ny kulturlokaI. 

;llt en referensgrupp tillsätts med representanter för kulturorganisationer samt öv
riga intressenter för aktiv dialog, samt 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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DIARIENR: 2014/6 

KO MMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Svar på medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att 
utveckla kulturkvarteret Täljstenen 

, 

Birgitta Sundberger, på uppdrag av föreningen Ideell kultur i Sala, inkom 2 
december 2013 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att en 
arbetsgrupp bestående av representanter för kommunen samt engagerade 
medborgare får i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för kulturkvarteret 
Täljstenen. 

Denna grupp ska i dialog med medborgarna genom allmänna möten se till 
medborgarnas önskan angående kulturkvarteret. Målet är att kulturkvarteret 
Täljstenen ska fungera som mötesplats i centralorten Sala kommun. Att i dialog med 
medborgarna se på kulturkvarteret som en dynamisk plats, som kan utvecklas efter 
hand, med inriktning på kulturverksamheten. Ett delmål är att komplettera 
Täljstenen med en lokal för scenkonst, loger och förvaring av utrustning. 

I arbetet med att utveckla kulturkvarteret ska det ingå respekt för kulturkvarterets 
värden som till exempel byggnadshistoriska värden, socialhistoriska värden eller 
upplevelsevärden. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. 

Sala kommun har en kulturplan vars framtagande har skett i nära samarbete med 
föreningar, medborgare, kulturutövare med flera. l kulturplanen står bland annat att 
kommunen ska medverka till att det finns mötesplatser där invånare kan träffas för 
social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte. Att kultur- och 
mångkulturalitet är viktiga framtids- och utvecklingsfrågor och behovet av 
mötesplatser som social plattform för invånares känsla av gemenskap är 
betydelsefull. Sala kommun ska tillsammans med andra aktörer medverka till att det 
finns mötesplatser, en kulturell arena med lokaler där invånare kan samlas för olika 
former av skapande och kreativa aktiviteter. 

Vidare säger kulturplanen att Sala kommun ska utveckla, samordna och stärka 
tillgängliga kulturella mötesplatser där invånarna kan träffas för social gemenskap, 
upplevelser och erfarenhetsutbyten. Sala ska genom utveckling/ombyggnad/ 
tillbyggnad av befintlig byggnad eller nybyggnation tillskapa en större lokal för 
kultur, möten och andra evenemang i Salas tätort, utöver redan befintliga lokaler i 
Sala kommuns mindre orter. Detta kan med fördel ske i samverkan mellan 
offentliga, ideella och privata aktörer. Kulturkvarteret Täljstenen ska fortsätta 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Box 304 
73325 Sala 

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

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Kommunstyrelsen 

utvecklas för att ytterligare ta vara på dess möjligheter och att redan befintliga 
lokaler ska görs mer ändamålsenliga. 

Kulturplanen ligger i linje med förslagsställarens förslag när det gäller hur 
utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen kan ske. 

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

att ge kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en 
utvecklingsplan för kulturkvarteret Täljstenen 

att en referensgrupp tillsätts med representanter för kulturorganisationer samt 
övriga intressenter för aktiv dialog 

att medborgarförslaget är besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2(2) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
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YTTRANDE 

Ang alternativ arbetsmetod för att utveckla kulturkvarteret 
Täljstenen 

Bakgrund 

/ 

Gruppen bestående av medlemmar och styrelseledamöter i föreningen Ideell Kultur 
i Sala (IKS) vill med förslaget ta fram en alternativ arbetsmetod till utveckling av 
kulturkvarteret Täljstenen. 

Målet är att kulturkvarteret Täljstenen skall fungera som mötesplats i centralorten 
Sala kommun. Att i dialog med medborgarna se på kulturkvarteret som en dynamisk 
plats, som kan utvecklas efterhand, med inriktning på kulturverksamhet. Och man 
ser ett delmål att komplettera kulturkvarteret Täljstenen med en lokal för 
scenkonst, loger, förvaring av utrustning. 

Gruppens förslag är en arbetsgrupp bestående av representanter för kommunen 
samt engagerade medborgare får uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för 
kulturkvarteret Täljstenen. Detta skall ske via dialogmöten och allmänna möten med 
medborgarna. 

l arbetet med att utveckla kulturkvarteret Täljstenenskall det även ingå respekt för 
kulturkvarterets värden. Värden som t.ex. byggnadshistoriskt värde, 
byggnadstekniskt historiskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt 
värde, socialhistoriskt värde eller teknikhistoriskt värde eller upplevelsevärden som 
arkitektoniskt värde, konstnärliga värden, patina, miljöskapande värden, 
identitetsvärden, kontinuitetsvärden, traditionsvärden eller symbolvärden som i sin 
tur kan förstärkas av graden av autenticitet, kvalitet, pedagogiskt värde, tydlighet, 
sällsynthet och representativitet. 

Yttrande 

Sala kommun har beslutat om en kulturplan där arbetet att ta fram underlag har 
skett i nära samarbete med föreningar, medborgare, kulturutövare med flera. 

l kulturplanen 2014 -2017 står bland annat... 

Mötesplatser 
Kommunen ska medverka till att det finns mötesplatser där invånare kan träffas för 
social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte. Kultur- och mångkulturalitet 
är viktiga framtids- och utvecklingsfrågor och behovet av mötesplatser som social 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224"188 50 
komrn un.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. nilsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 



Kommunstyrelsens förvaltning 

plattform för invånares känsla av gemenskap är betydelsefulL Sala kommun ska 
tillsammans med andra aktörer medverka till att det finns mötesplatser, en kulturell 
arena med lokaler där invånare kan samlas för olika former av skapande och 
kreativa aktiviteter, 

• Att utveckla, samordna och stärka tillgängliga kulturella mötesplatser där invånare 
kan träffas för sodal gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte, 
• Att genom utveckling/ombyggnad/tillbyggnad av befintlig byggnad eller 
nybyggnation tillskapa en större lokal för kultur, möten och andra evenemang i 
Salas tätort, utöver redan befintliga lokaler i Sala kommuns mindre orter, Detta kan 
med fördel ske i samverkan mellan offentliga, ideella och privata aktörer, 
• Att Kulturkvarteret Täljstenen ska fortsätta utvecklas för att ytterligare ta vara på 
dess möjligheter. 
• Att de redan befintliga lokalerna görs mer ändamålsenliga, 

Kultur- och fritidskontoret anser att den beslutade kulturplanen ligger i linje med 
gruppens förslag när det gäller hur utveckling av kulturkvarteret Täljstenen kan ske, 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

2 (2) 
2014-04-17 
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Kommunfullmäktige 

Sala kommun 

Stora Torget 

73325 Sala 

Medborgarförslag SALA KOMM . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2013-11-27 

Birgitta Sundberger 

Johannisbäcksvägen 1 

73336 Sala 

0707774778 

Ink 2013 -12- O 2 

Jag godkänner att Sala Kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt personuppgiftiagen (1998:204) 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida 

Jj;;1~C~71cit?zfe1 
Birgitta Sundberger 

e.u av styrelsen i Ideell kultur i Sala 

Alternativ arbetsmetod att utveckla 
kulturkvarteret Täljstenen 

Vi som lämnar in medborgarförslaget är styrelseledamöter samt medlemmar i föreningen Ideell 

kultur i Sala (IKS). 

Bakgrund 
Under hösten 2013 har en utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen pågått. 

Utredningen har lett till ett förslag presenterat på KS ledningsutskott 2013-11-26, §303. 

Förslaget som presenterades innebär en stor påverkan på kulturkvarteret och kulturkvarterets 

värden. 

Gruppen bakom det nu inkomna medborgarförslaget vill med sitt förslag ta fram en alternativ 

arbetsmetod till utveckling av kulturkvarteret Täljstenen. 

1 



Mål 
Kulturkvarteret Täljstenen fungerar som mötesplats i centralorten Sala kommun, Kulturkvarteret 

inrymmer Ague!imuseet, bibliotek, ungdomslokal, cafe samt flera lokaler för tillfälliga evenemang, 

Målet är att i dialog med medborgarna se på kulturkvarteret Täljstenen som en dynamisk plats, som 

kan utvecklas efterhand, med inriktning på kulturverksamheter. 

Delmål: 
Att komplettera kulturkvarteret Täljstenen med en lokal för scenkonst, samt utrymmen för loger, 

samt utrymmen för förvaring av scenutrustning som tex teknisk utrustning, 

Arbetsmetod och förhållningssätt 
Den 1 juli 2012 startade en ny politisk organisation i Sala kommun, "Målet med den nya 

organisationen är att den politiska styrningen ska bli tydligare och att fokus läggs på kvalitetsarbete, 

medborgardialoger och långsiktiga strategier för ökad inflyttning och utveckling av kommunen," 

Citat http://www.sala.se/organisation/Politik--namnder1/ 

Till den nya arbetsmetoden hör ett nära samarbete med medborgarna, Vi som är engagerade inom 

kultur anser att det nära samarbetet med medborgarna är en mycket bra arbetsmetod, och att 

arbetet med hur kulturen och kommunen ska fungera ihop, långsamt men säkert håller på att 

utvecklas till det bättre, Vi anser att den bästa utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen uppnår vi 

genom just samarbetet med medborgarna, 

Arbetsmetod 
Vårat förslag är att en arbetsgrupp bestående av representanter för kommun samt engagerade 

medborgare får uppdraget att ta fram utvecklingsplaner för kulturkvarteret Täljstenen, Denna grupp 

ska i dialog med medborgarna, genom allmänna möten se till medborgarnas önskan ang, 

kulturkvarteret, 

Förhållningssätt 
För att garantera en god utveckling av miljön vill vi att det ska finnas förhållningssätt som ligger till 

grund för det fortsatta arbetet i kulturkvarteret 

I arbetet att utveckla kulturkvarteret Täljstenen ingår det att alla förslag som tas fram ska förhålla sig 

med respekt för kulturkvarterets värden, Värden är tex byggnadshistoriskt värde, 

byggnadsteknikhistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt 

värde eller teknikhistoriskt värde eller upplevelsevärden som arkitektoniskt värde, konstnärligt 

värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde eller 

symbolvärde, som i sin tur kan förstärkas av graden av autenticitet, kvalitet, pedagogiskt värde, 

tydlighet, sällsynthet och representativitet 

Kulturkvarteret Täljstenen består av ett flertal byggnader där flera av dem har just värde för 

kulturmiljön, Men sen finns det ytterligare ett värde i kulturkvarteret, platsens själ. Det är samspelet 
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mellan verksamheter, användandet av lokaler och möten mellan människor som ger denna unika 

miljö en själ. Ett kulturkvarter existerar genom den mänskliga aktiviteten och det ständiga samspel 

som pågår människor emellan. Människorna, besökare och verksamma är resurser. För att hålla ihop 

kulturkvarteret med alla olika verksamheter krävs det kompetens. Arbetet kräver både förståelse 

och insikt i kulturens värld samt serviceanda. I att utveckla kulturkvarteret Täljstenen måste det 

därför även ingå att bredda och utveckla kompetensen hos varande och blivande personal. 

Vi vill därför att i arbetet att utveckla ett kulturkvarter som Täljstenen måste ett stort arbete läggas 

ned på att se vilka möjligheter som finns att utveckla miljön samtidigt som lokaler och miljö ska 

fungera, utan att förstöra platsens olika värden. Samt att oberoende av vem som sköter drift och 

service, om det ligger på kommunen eller genom avtal på fristående verksamhet, så måste det finnas 

krav på lämplig kompetens. 

Lars Kvarnström 

Ordförande IKS 

Carina Sjöberg 

Kassör IKS 

Stefan Löfgren 

Sekreterare IKS 

Birgitta Sundberger 

Styrelseledamot IKS 

Mats Nolemo 

Styrelseledamot IKS 

ABFs representant i IKS AgUl!limuseets Vänners representant i IKS 

Nils Johansson Hans Harryson 

Sala Konstförenings representant i IKS Arr. Sala Teaterförenings representant i IKS 
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§ 170 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 

j.: F : S 

Dnr 2014/409 

Kommunfullmäktige återremitterade motionen 2013-10-28, § 158, för att fråge
ställningar som anges i motionen ska besvaras. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/160/1, svar på återremitterad motion 
Bilaga KS 2014/160/2, innovationsstrategi 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-16, § 165 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att överlämna innovationsstrategin till kommunfullmäktige, 
dels föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del 

att överlämna innovationsstrategin till kommunfullmäktige, 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

21 (40) 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Motion om kommunal innovationsstrategi 

1 (1) 

2014-09-08 

PER-OLOV RAPP 
DIREKT: 0224-74 71 00 

_tjALA kOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- O 9 
Ollrlellt . I'ktbilaga 
~1)ILiILi0!j I 

Kommunfullmäktige återremitterade 2013-10-28, § 158, ärendet om en kommunal 
innovationsstrategi för att "de frågeställningar som anges i motionen ska besvaras". 

Motionen framförde behovet aven lokal innovationsstrategi att genomsyra den 
kommunala verksamheten samt att kommunen arbetade fram en uttalad vision om 
betydelsen av innovativa medarbetare. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03, § 129, att anta Innovationsstrategi för Sala 
kommun, Bilaga Ks 2014/122/1. 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna innovationsstrategin till kommunfullmäktige 

samt 

att hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 
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SALA 
KOMMUN 

§ 129 

Justerandes sign 

Innovationsstrategi 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-06-03 

Förslag till Innovationsstrategi för Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/122/1, Innovationsstrategi 
Ledningsutskottets beslut 2014-05-19. § 128 

Personalchef)ane Allansson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (SJ yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar 
all anta Innovationsstrategi för Sala kommun, Bilaga KS 2014/122/1. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar 

;ill anta Innovationsstrategi för Sala kommun, Bilaga KS 2014/122/1. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-jansson 
jane Allansson 

11 (2.2) 
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SALA 
KOMMUN 

SKRIVELSE 

Innovationsstrategi för Sala kommun 

INLEDNING 

315) 
2014-04-29 

Nya utmaningar i kommunala verksamheter ställer krav på ändrat arbets- och förhållnings
sätt. Både medborgare och medarbetare förväntar sig en modern, tillgänglig och effektiv 
kommunal verksamhet som allt bättre kan svara upp mot individuella behov. Sala kommuns 
organisationskultur ska kännetecknas av att den stödjer nytänkande och ett innovativt 
förhållningssätt. 

EUROPA 2020 
Europa 2020 kan ses som EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad 
välfiird. Där ingår innovation som en viktig framgångsfaktor. I Sverige har regeringen antagit 
"Den nationella innovationsstrategin". Den utgår från ett helhetsperspektiv på hur landets 
innovationskraft kan upprätthållas och förstärkas för att möta de utmaningar och möjligheter 
som den globala ekonomin innebär. 

Sala kommuns vision är anpassad till EU 2020 och lyder: "År 2024 har Sala kommun passerat 
25000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i 
hela kommunen." Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategi för planperioden. 

FORSKNING OM INNOVATION 
Modern forskning visar att kreativ kompetens i samhällsstrukturer ökar innovationstakten, 
stärker tillväxten och ökar mÖjligheterna till internationalisering. En mer innovativ 
verksamhet är en viktig fråga som drivs av regeringen och SKL utifrån forskning och 
tillsammans med olika samarbetspartners. 

Ett forsknings- och utvecklingsprogram och ett uppföljande projekt har genomförts i åtta av 
Sveriges kommuner. Boken "Den innovativa kommunen" gavs ut 2009 och i oktober 2013 
presenterades en översiktlig redovisning "Innovativa kommuner" (Vinnova i samarbete med 
SKL). 

Enligt rapporten frän Vinnova och SKL behöver en innovativ kommun arbeta med tolv 
centrala kunskapsområden. 

Centrala kunskapsområden 
1. Konstruerade fördelar 

a. Konkurrenskraften hos en kommun eller region handlar om fördelar som 
skapas genom att utveckla sin egen förmåga, sk konstruerade fördelar. 

2. Möjlighetssökande 
a. Entreprenörskap handlar även om att se nya möjligheter inom en kommun 
b. Att identifiera möjligheter är viktigt men det krävs ocksil vilja och motivation 

3. Brukarfokus 
a. Brukarnas ideer kan spegla behov av innovativa processer 
b. Det krävs kunskap om brukarna för att inrikta innovativa processer på rätt 

saker. 
4. Platsmarknadsföring 

a. Det måste finnas en gemensam stolthet för platsen. 
b. Förankringsprocesser måste lyckas. 

5. Kultur 
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a. Ta fram långsiktiga strategier kring kultur som utvecklings faktor. 
b. Kulturella satsningar påverkar städers attraktionskraft. 

6. Ledarskap 

4(5) 
2014·04·29 

a. Det gränsöverskridande ledarskapet är skilt frän det traditionella ledarskapet 
och får med sig externa aktörer på utvecklingsideer . 

b. Det gränsöverskridande ledarskapet säkras av information och impulser 
utifrån. 

7. Ekonomistyrning 
a. Styrning som incitamentsfaktor kan ha en stor inverkan på 

förnyelseförmågan. 
b. Ekonomisk koll är viktig för att våga göra innovativa experiment. 

8. Omvärldsinformation 
a. Aktivt intresse för omvärldsimpulser är en nyckelfaktor för initiering av 

innovation. 
b. Benchmarking kan stärka förnyelsekraften men glöm inte "next practice". 

9. Tillit, experimenterande 
a. Experimenterande är en viktig del av innovativa kommuners kännetecken. 
b. Experimenterande kräver tillit. Man mäste känna att man vågar göra fel. Lära 

av misstag kan vara en nyckel till framgång. 
10. Trygghet 

a. Trygghet är inget som finns automatiskt utan måste skapas. 
b. Aktörers upplevda trygghet påverkar benägenheten att ägna energi åt 

utveckling. 
c. Ibland måste man påverka andra människors bild av tryggheten för att driva 

frägor. 
11. Berättelser 

a. Historieberättande kan stärka den interna kulturen och vara en nyckelfaktor 
för att aktivera omvärlden i en viss riktning. 

b. Historieberättande är nästan alltid en mix av sanning och dikt. 
12. Kunskapsgrunder 

a' Innovativa kommuner behöver praktisk, teoretisk och klokhetskunskap. 
b. Innovation kräver framför allt handlingskompetens, ej teori eller praktiskt 

kunnande. 

ENKÄT OM FÖRUTSÄTTNINGAR 
SKL har under hösten 2013 genomfört en enkätundersökning om förutsättningarna för 
innovation i kommuner, landsting och regioner. Syftet var att fånga upp viktiga perspektiv 
och utvecklingsbehov som kan ligga till grund för fortsatt arbete inom området. Fä 
kommuner och landsting arbetar idag aktivt och systematiskt med innovationsfrågor. Det 
finns dock ett starkt intresse att stimulera innovationer ur ett brukar-, medarbetar· och 
företagsperspektiv och det finns en tydlig efterfrågan på kunskapsstöd, konkreta verktyg och 
exempeL 

INNOVATIVA PROCESSER I SALA KOMMUN 
Innovationer i offentlig verksamhet är en aktuell fråga i Sverige och i många andra länder. Det 
finns idag en ökad förståelse och insikt om betydelsen av innovationsarbete inom offentlig 
verksamhet. Utvecklingen är i ett tidigt skede och det finns ett stort behov av att fortsätta 
bygga kunskap och förmedla lärdomar om vad innovation i offentlig verksamhet är och hur 
förnyelse kan stimuleras. 
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I en tjänsteproducerande organisation, som kommunal verksamhet, är medarbetarna en av 
de främsta framgångsfaktorerna och avgörande för kvalitet och resultat. Innovation beror av 
människans förmåga och förutsättningar att utveckla nya ideer och omsätta dessa i nya 
lösningar som förändrar samhället i det lilla och i det stora. Att ta tillvara förmåga och 
initiativkraft hos alla medarbetare och förtroendevalda inom Sala kommuns organisation är 
därför utgångspunkten och inledningen på det långsiktiga arbetet att bidra till genomförande 
av innovationsstrategin. 

Innovativ organisationskultur 
Sala kommuns kultur ska kännetecknas av att den stödjer nytänkande och ett innovativt 
förhållningssätt. Alla förtroendevalda, chefer/ledare och övriga medarbetare har viktiga 
uppdrag att föreslå, initiera och bidra till detta. Det är därför viktigt att etablera och 
synliggöra en gemensam värdegrund som städjer ett innovativt förhållningssätt och 
genomsyrar hela organisationen. Att omvärldsbevaka, ta del av forskning och nya rön samt 
inspireras av goda exempel i omvärlden ska hjälpa oss att vara goda exempel och leda oss till 
framgång och ökad professionalitet. 

Fortsatt arbete 
I det fortsatta arbetet med att förverkliga visionen för Sala kommun är ett innovativt 
förhållningssätt en naturlig del. 

Vi ska uppmuntra till fler innovationer och förbättringar genom att undanröja hinder, främja 
kreativitet, mod och trygghet. Därigenom får fler intressenter möjlighet och inspiration att 
skapa mervärde för medborgare l Sala. 

Denna strategi ska ses som ett komplement till övriga interna och externa beslut och 
styrdokument samt som en markering av vikten av ett fortsatt arbete för att Sala kommun 
ska bli en innovativ kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 

2013-10-28 

Dnr 2013.251 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

INLEDNING 

KH nr 98 

Mathias Goldkuhl (M) inkom den 27 maj med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska 
genomsyra den kommunala verksamheten, samt att arbeta fram en uttalad vision 
om betydelsen av innovativa medarbetare och förväntningarna av dessa i enlighet 
med den lokala innovationsstrategin. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/226/1, motions svar från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/226/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning. 
Bilaga KS 2013/226/3, motion. 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 252. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-11, § 248. 

Yrkande 
Mathias Goldkuhl (M) yrkar 
att motionen ska återremitteras för att de frågeställningar som anges i motionen ska 
besvaras. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska återremitteras. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet för att de frågeställningar som anges i motionen ska 
besvaras. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 

24 (32) 
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Per-Olov Rapp 

Svar på motion om en kommunal innovationsstrategi 

Mathias Goldkuhl CM) inkom den 27 maj med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun ska arbeta fram en lokal innovationsstrategi som ska 
genomsyra den kommunala verksamheten, samt att arbeta fram en uttalad vision 
om betydelsen av innovativa medarbetare och förväntningarna av dessa i enlighet 
med den lokala innovationsstrategin. 

1(2) 
2013-09-24 

DIARIENR: 2013/251 

Motionären skriver att Sala kommun är i ständig stegvis förändring där omvärlden i 
kombination med den interna personalen påverkar de resultat och mål som 
kommunen har. Detta gör samtliga medarbetare direkt involverade för att uppnå 
mål och skapa ett gott resultat. Alla medarbetare måste ständigt förbättra 
arbetsprocessen och vara konstruktiv för att uppnå mål och goda resultat. För att få 
medarbetarna mer innovativa bör det finnas en strategi för hur det ska gå till i 
kombination med en vision om densamma. Innovationsstrategin syftar till att ta bort 
stängda dörrar för att öppna möjligheter till mer innovativa medarbetare. 

I en tjänsteproducerande organisation, som kommunal verksamhet, är 
medarbetarna en av de främsta framgångsfaktorerna som är avgörande för kvalitet 
och resultat. Det är nödvändigt att arbeta med kontinuerlig anpassning till nya 
förutsättningar. Arbetet kräver ständigt förnyad kompetens på alla nivåer, 
omvärldsbevakning, ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och ett tillåtande 
arbetsklimat. 

Sala kommun har ett antal antagna styrdokument som stöd att verkställa 
framgångsrik utveckling enligt lag, avtal och politiska beslut. Dessa styrdokument 
innehåller bland annat beskrivning av gemensam värdegrund och en människosyn 
som är baserad på tillit, förtroende och respekt. Exempel på styrdokument som 
innebär utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå är övergripande vision 
för kommunala nämnder och bolag, kommunfullmäktiges mål, FAS samverkans avtal, 
ledarpolicy, arbetsmiljöpolicy, lönepolicy och lönebildning i Sala kommun. Det är 
viktigt att hålla dessa styrdokument aktuella och fokusera på tillämpning. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Kommunstyrelsen 

Sveriges Kommuner och Landsting har i en rapport från 2009 dokumenterat en 
utredning om "Medarbetarskap och arbetsresultat". l den står det 

Ett skäl till att medarbetare besitter en del särskilt 
eftersträvansvärda egenskaper är att arbetsgivarpolitiken skötts 
väl inom en rad vedertaget viktiga områden. Det handlar om 
ledarskap, delaktighe~ samarbete, intern och extern 
kommunikation, lönepolitik och rekrytering. Genom att satsa på 
områdena ovan kan god arbetsgivarpolitik bidra till ökad 
produktivitet, effektivitet och kvalitet 

Budskapet i denna utredning behövs fortsätta att jobbas med för att skapa, bevara 
och utveckla förtroende och resultat. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2013~09-24 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2013/89 

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB Johans
son (M), Maria Thunberg (M), Allan Westin (M) och Pernilla Johansson (M) inkom 
2013-12-12 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det införs en service
och tjänstegaranti i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/176/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/176/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, medborgar
kontoret 
Bilaga KS 2014/176/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 182 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att service- och tjänstegaranti införs i Sala kommun, 
m kommunstyrelsen och samtliga nämnder som träder ikraft 1 januari 2015 senast 
31 maj 2015 antar tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter, 
m de av styrelsen och nämnderna antagna service- och tjänstegarantierna redovi
sas till kommunfullmäktige, samt 
m bifalla motionen. 

Peter Molin (M) och Hanna Westman (S BÄ) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

m service- och tjänstegaranti införs i Sala kommun, 

m kommunstyrelsen och samtliga nämnder som träder ikraft 1 januari 2015 senast 
31 maj 2015 antar tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter, 

il!! de av styrelsen och nämnderna antagna service- och tjänstegarantierna redovi
sas till kommunfullmäktige, samt 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdrags best yrkande 

22 (40) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KomSALA KOMMUN 
mUnsfyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
["arienr" 
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Svar på motion om service och tjänstgaranti i Sala kommun 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
johansson (M), Maria Thunberg (M), Allan Westin (M) och Pernilla johansson (M) 
inkom den 12 december 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det 
införs en service- och tjänstegaranti i Sala kommun. 

Motionärerna skriver att det är viktigt att företag i Sala upplever att kvaliteten på 
kommunens tjänster är bra och att de får den service, förståelse och bemötande som 
förväntas. Kommunen måste ständigt arbeta med att förbättra servicen och 
mottagandet av befintliga och nya företag som kommer i kontakt med kommunen. 
Ett sätt att tydliggöra vad företag kan förvänta sig av den service och kvalitet som 
kommunen levererar är att införa tjänste- och servicegarantier. En servicegaranti är 
ett löfte om innehåll och kvalitet på service och tjänster. 

En utvärdering av tjänstegarantierna behöver också kontinuerligt göras med 
avseende på deras nivå av företagsvänlighet och service mot företagare. På detta 
sätt kan tjänstegarantierna utvecklas och kommunens service förbättras. 

Medborgarkontoret har yttrat sig över motionen. 

Införande av tjänstegarantier för olika ärenden har tidigare diskuterats inom Sala 
kommun, bland annat i samband med den senaste organisationsförändringen som 
trädde i kraft 1 juli 2012. l samband med organisationsförändring arbetade en 
projektgrupp med att granska tjänstegarantier och lämnade förslag till hur detta 
kunde införas och vilka garantier som borde finnas. Projektgruppen kontaktade 
tjugo kommuner som infört tjänstegarantier och bad dem redovisa hur deras 
garantier fungerade och hur det påverkade arbetet. Resultatet var blandat. 

Projektgruppens slutsatser efter granskningen blev att interna rutiner med 
konsultativt förhållningssätt är viktigare än handläggningstiderna i sig. Om kunden 
blir positivt bemött spelar det mindre roll hur lång handläggningstiden är. Oavsett 
rutiner måste varje handläggare ändå ha en känsla om hur ett ärende ska 
handläggas och hur brådskande det är. 

Motionärerna skriver att det är "företagets behov och intresse som ska stå i 
centrum". I detta måste man väga in även annan service än hanteringen av bygglov 
och tillstånd. Ska en kommun ha en välmående arbetskraft krävs ett bredare 
perspektiv på vilken service kommunen ska ge; bra bostäder, skolgång, 
äldreomsorg, handel och kommunikationer påverkar också företagen. Vad de flesta 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

pe r-al QV, rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

medborgare efterfrågar är personalens tillgänglighet och bemötandet i kontakt med 
kommunen. Detta är orsaken till att medborgarkontoret i Sala infördes. 

Idag kan medborgarkontoret garantera svar inom 24 timmar på mejIförfrågningar 
till receptionen och turistbyrån under vardagar och svarar i telefon inom tre 
ringsignaler. 

Samhällsbyggnadskontoret bekräftar alltid att bygglov har kommit in och lämnar en 
kort information om hur handläggningen går till. 

Kommunens kontaktcenter som är under uppbyggnad, kommer i framtiden att 
kunna lämna snabbare svar på vardagliga frågor inom kommunens alla 
verksamheter. 

Det arbete som bedrivits hittills har varit värdefullt för att öka servicenivån. Jag 
bedömer att vi nu kan gå ytterligare ett steg framåt och erbjuda en service- och 
tjänstegaranti som en standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta 
sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och 
kompetens. Genom att tydliggöra tjänsterna, garantera en viss kvalitetsnivå samt att 
systematiskt åtgärda de brister som uppstår i verksamheten syftar garantierna till 
att öka förtroendet för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna. 
Tjänstegarantier kan därmed också vara en del av kommunens kvalitetssystem 
genom årlig uppföljning i samband med budgetarbetet 

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

att service- och tjänstegaranti införs i Sala kommun 

att kommunstyrelsen och samtliga nämnder som träder ikraft 1.1 2015 senast 31.5 
2015 antar tjänstegarantier kopplade till sina respektive verksamheter 

att de av styrelsen och nämnderna antagna service- och tjänstegarantierna 
redovisas till kommunfullmäktige samt 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-09-22 
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Kommunstyrelsen 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Motion om service och tjänstgaranti i Sala kommun 
Moderaterna har lämnat in en motion om att införa en service- och tjänstegaranti i 
Sala kommun. Motionärerna menar att det är kommunens behov och intresse som 
ska stå i centrum. I tjänstegarantin ska det ingå: 

• Bekräftelse på att ansökan kommit in 

• Hur lång handläggningstiden är (t.ex. vid bygglov) 

• Möjlighet att få kontakt med kommunens verksamheter under arbetsdagar 

• Om den du söker inte är på plats ska du bli kontaktad inom 1 arbetsdag 

• Ett samtal ska räcka för att komma i kontakt med rätt person 

Införande av tjänstegarantier för olika ärenden har tidigare diskuterats inom 
kommunen, bland annat i samband med den senaste organisationsförändringen som 
trädde i kraft 1 juli 2012. I samband med organisationsförändring arbetade en 
projektgrupp med att granska tjänstegarantier och lämna förslag till hur detta kunde 
införas och vilka garantier som borde finnas. 

Projektgruppen kontaktade tjugo kommuner som infört tjänstegarantier och bad 
dem redovisa hur deras garantier fungerade och hur det påverkade arbetet. 
Resultatet var blandat. Flera kommuner menade att garantierna gav sidoeffekter 
som var negativa. Till exempel när trycket blev högt på ärenden som omfattades av 
tjänstegarantin samlades ärenden som inte omfattades av garantin på hög, vilket 
drabbade andra kunder. En vanlig orsak till hög belastning var sjukskrivningar eller 
vakanser, som kommunen inte kunde påverka. 

De flesta kommuner gav inga sanktioner eller förmåner om tjänstegarantin inte 
kunde hållas gentemot medborgaren. Några kommuner hade sänkt avgift på bygglov 
eller tagit bort den. I dessa fall blev det ofta diskussioner om reglerna runt 
tjänstegarantin. Garantierna tvingades formulera så detaljerat och med många 
undantag att de blev obegripliga för medborgarna. 

Projektgruppens slutsatser efter granskningen blev: 

• Interna rutiner med konsultativt förhållningssätt är viktigare än 
handläggningstiderna i sig. Om kunden blir positivt bemött spelar det mindre 
roll hur lång handläggningstiden är (givetvis inom rimliga gränser). 

• Oavsett rutiner måste varje handläggare ändå ha en fingertoppskänsla om hur 
ett ärende ska handläggas och hur brådskande det är. 

o Införande av särskilda tjänstegarantier för handläggningstider m.m. kan komma 
i framtiden men är i nuläget av sekundär betydelse. Syftet med sådana 



Kommunstyrelsens förvaltning 

tjänstegarantier måste vara tydligt, Det är mycket viktigare med 
bemötandefrågor och konsultativt förhållningssätt, 

Motionärerna skriver att det är "företagets behov och intresse som ska stå i 
centrum", I detta måste man väga in även annan service än hanteringen av bygglov 
och tillstånd, Ska en kommun ha en välmående arbetskraft krävs ett bredare 
perspektiv på vilken service kommunen ska ge; bra bostäder, skolgång, 
äldreomsorg, handel och kommunikationer påverkar också företagen, Vad de flesta 
medborgare efterfrågar är personalens tillgänglighet och bemötandet i kontakt med 
kommunen, Detta är orsaken till att medborgarkontoret i Sala infördes, 

Idag kan medborgarkontoret garantera svar inom 24 timmar på mejIförfrågningar 
till receptionen och turistbyrån under vardagar och svarar i telefon inom tre 
ringsignaler, 

Samhällsbyggnadskontoret bekräftar alltid att bygglov har kommit in och lämnar en 
kort information om hur handläggningen går till. 

Kontaktcentret som är under uppbyggnad, kommer i framtiden att kunna lämna 
snabbare svar på vardagliga frågor inom kommunens alla verksamheter, 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 

att avstyrka förslaget om att införa en service och tjänstegaranti i Sala kommun, 

att med denna skrivelse anse motionen besvarad, 

2 (2) 
2014-03-28 
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Motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

Det är viktigt att företag i Sala upplever att kvaliteten på kommunens tjänster är 
bra och att de får den service, förståelse och det bemötande som förväntas. Det är 
företagets behov och intresse som ska stå i centrum. Olika tjänster tar olika tid att 
utföra och det är också så att i många fall ställer lagstiftningen särskilda krav på 
hantering av ärenden. Kommunen måste ständigt arbeta med att förbättra servicen 
och mottagandet av befintliga och nya företag som kommer i kontakt med 
kommunen. Ett sätt att tydliggöra vad företaget kan förvänta sig av den service och 
kvalitet som kommunen faktiskt levererar, är att införa tjänste- och servicegarantier 
i den kommunala verksamheten. En servicegaranti är ett löfte om innehåll och 
kvalitet på den service som du kan förvänta dig. Självklart kan också 
tjänstegarantierna utvecklas tillsammans med andra företag. Det finns idag flera 
kommuner ex. Nyköping, Örebro, Eskilstuna, Norrköping, luleå och Tyresö som 
arbetar med tjänstegarantier eller motsvarande kvalitetsgarantier. 

Exempel på tjänstegarantier kan vara: bekräftelse att ansökan kommit in, hur lång 
handläggningstiden är (t ex bygg lov), möjlighet att få kontakt med kommunens 
verksamheter under arbetsdagar, blir kontaktad inom 1 arbetsdag om den du 
söker, inte är på plats, bara ska behöva ringa ett samtal för att komma i kontakt 
med rätt person 

En utvärdering av tjänstegarantierna behöver också kontinuerligt göras med 
avseende på deras nivå av företagsvänlighet och service mot företagare. På detta 
sätt kan tjänstegarantierna utvecklas och kommunens service förbättras. 

Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden för enklare 
bygg lov till svar på förfrågningar som företagaren kan behöva ett snabbt besked 
kring. Tydliga mål, med löfte om att tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt eller 
inom viss tid, gör kommunens ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en 
vilja till service och dialog. 

Yrkande 

att det införs en service- och tjänslegaranli i Sala kommun. 



Peter Molin 

1!~~P~?'Z 
-Andreas Weiborn 

~5lLU 
JaC-&ov Eriksson ~ 

c/Jt kgeQ Yl, 
Michael PB Johansso 

Maria Thunberg Allan Westin 

Pernilla Johansson 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

sammanträdesdatum 

2014-10-09 

F~E' : S 

Dnr 2014/453 

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C] och Gustaf Eriksson (C] inkom 2013-11-05 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att möjligheten ska utredas att Sala kommun inför 
hösten 2014 ska ansluta sig till Tekniksprånget, för att därigenom kunna erbjuda 
bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka möjlighet
erna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/177/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/177/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, personal
kontoret 
Bilaga KS 2014/177/3, yttrande från bildnings- och lärande nämnden 
Bilaga KS 2014/176/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 183 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S] yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

23 (40) 
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1 (2) 

2014-09-19 
DIARIENR; 2013/419 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Oiarienr2f:'{lj, /h '~/2;JAxtb'l 

-.. I, ''---<J laga '<; 
Dpb: I -

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

Carola Gunnarsson (C) och Gustaf Eriksson (C) inkom den 5 november 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att möjligheten ska utredas att Sala 
kommun inför hösten 2014 ska ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom 
kunna erbjuda hra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och 
öka möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Motionärerna skriver att Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, 
fackförbund och arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörs
traditionen och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger 
avgångselever från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att 
praktisera för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken 
pågår i fyra månader med lön och antagningen sker vår och höst. 

Tekniksprånget drivs av Ingenjörsakademin (IVA) och löper på fem år. 
Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut natur- eller teknikprogram 
och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga betyg och behörighet 
till naturvetenskapliga utbildningar och ingenjörsutbildningar kan söka. 

Sveriges Kommuner och Landsting förhandlar fram ett centralt avtal med berörda 
fackorganisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, bland annat en 
lön på 13 500 kronor i månaden och rätten till en handledare. 

Välfärdssektorn, i likhet med andra arbetsgivare, känner av bristen på ingenjörer 
och naturvetare. Prognosen pekar på en fortsatt brist framöver. Sala kommun 
behöver ta tillvara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för ungdomar. 
Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. 

Bildnings- och lärandenämnden samt personalkontoret har yttrat sig över motionen. 

Sala kommun har ett flertal tekniska yrken, däribland olika ingenjörsriktningar och 
lärare inom teknik och naturvetenskap. Det är ibland svårt att rekrytera nya 
personer till dessa uppdrag och ett deltagande i Tekniksprånget skulle därför vara 
positivt. 

Att vara med i Tekniksprånget skulle ge Sala kommun en möjlighet att komma i 
kontakt med ungdomar med teknikintresse. Genom att erbjuda praktikplatser kan 
Sala kommun ge en inblick i kommunal verksamhet och i olika yrken. 
Förhoppningsvis kan det inspirera fler att söka till tekniska vidareutbildningar. 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommunjnfo@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov, ra pp@sala,se 
Direkt: 0224-74 71 00 



~SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

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

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-09-19 



ililaga KS 2CH4!177/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

YTTRANDE 

Motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

1 (1) 
2014-04-14 

VIT.ONDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarienr20Jlt..ll ·i-S·Z,I'ktbil,g, fE 
Dpb, I -

Rubricerad motion från CaroIa Gunnarsson och Gustaf Eriksson (C) har kommit personalkontoret 
tillhanda 2014-04-09. 

Motionen föreslår att utreda möjligheten för Sala kommun att inför hösten 2014 ansluta sig till 
Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda bra praktikplatser inom tekniska och 
naturvetenskapliga yrken och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår 
kommun framöver. 

Inom kommunens verksamheter finns många samhällsviktiga funktioner. Vi har ett flertal 
tekniska yrken, däribland yrken med olika ingenjörsinriktningar, och ibland är det svårt att 
rekrytera nya kollegor till sådana uppdrag. 

Att vara med i Tekniksprånget ger oss en möjlighet att komma i kontakt med ungdomar med 
teknikintresse. Genom att erbjuda praktikplatser kan vi ge en inblick i vår verksamhet och i olika 
yrken. Förhoppningsvis kan det också inspirera fler att söka sig till tekniska vidareutbildningar. 

Undertecknad förordar därför att Sala kommun ansluter till Tekniksprånget. 

(;;;::;;4~~~ 
Jane Allansson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

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

Jane Allansson 
Personalchef 

Personalkontoret 
Ja ne .AII anssan@sala.se 

Direkt: 0224-551 22 



BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

YTTRANDE 

Tekniksprånget 

1 (l) 
2014-04-08 
YTTRANDE 

EVA STENBERG 

SAlfl KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 O 9 
'6i'1:i€n~OJt.t J175 .. '314k(~':a~a j 
n~)b: 
'--------__ -.1 

Till Bildnings- och lärandenämnden har 2014-04-07 inkommit begäran om yttrande 
över motion om deltagande i satsningen Tekniksprånget Nämnden ställer sig 
mycket positiv till att Sala kommun deltar i denna nationella satsning. Inom skolans 
område finns stort behov av lärare inom teknik och naturvetenskap. 

För Bildnings- och lärande nämnden i Sala kommun 

I enlighet med delegationsordningen för Bildnings- och lärandenämnden, punkt A01 
(brådskande ärende) 

-- ....• -.•. -.. , "-
Eva Stenberg 
Ordförande 



Gia1aB IS ~014/177/4 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Ta del av satsningen på Tekniksprånget för att locka 
ingenjörer och naturvetare till välfärdssektorn 

Nu finns chansen även för kommuner, landsting och regioner att ta del av 
regeringens satsning Tekniksprånget för att locka ingenjörer och naturvetare till 
välfärdssektorn. 

Tekniksprånget är en satsning där näringsliv, regering, fackförbund och 
arbetsgivarorganisationer samarbetar för att bevara ingenjörstraditionen och 
stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Tekniksprånget ger avgångselever 
från gymnasieskolornas natur- och teknikprogram chansen att praktisera för att 
få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. 
Praktiken pågår i fyra månader med lön och antagning sker vår och höst. 

Hittills har satsningen mest fokuserat på det privata näringslivet och 
teknikintensiva företag. Men från och med hösten 2013 finns möjlighet även för 
kommuner, landsting och regioner att delta i praktiksatsningen. 
Välfärdssektorn känner - i likhet med andra arbetsgivare - av bristen på 
ingenjörer och naturvetare. Och prognoserna pekar på en fortsatt brist framöver. 

Att kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare av tradition inte heller 
förknippas med tekniska och naturvetenskapliga yrken, gör att vi riskerar att bli 
omsprungna när konkurrensen hårdnar ytterligare. Tekniksprånget är ett bra sätt 
att synliggöra kommuner, landsting och regioner som arbetsgivare även för 
ingenjörs- och naturvetenskapliga yrken. 

Tekniksprånget drivs av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och löper på fem 
år. Praktikprogrammet vänder sig till ungdomar som gått ut gymnasiets natur
eller teknikprogram och ännu inte fyllt 21 år. Avgångsstudenter med fullständiga 
betyg och behörighet till naturvetenskapliga utbildningar och 
ingenjörsutbildningar, kan söka. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar fram ett centralt avtal med 
berörda fackliga organisationer där praktikanternas anställningsvillkor fastställs, 
bland annat en lön på 13 500 kronor i månaden och rätten till en handledare. 



Sala kommun behöver ta vara på alla möjligheter att erbjuda praktikplatser för 
ungdomar. Det är viktigt för att klara försörjningen av medarbetare framöver. En 
praktikplats kan också ha stor betydelse för den enskilda praktikanten som stöd i 
valet av utbildnings- och yrkesväg framöver. En praktikplats ger också värdefulla 
kontakter samt inte minst ett viktigt inslag imeritförteckningen. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten för Sala kommun att 
inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom kunna erbjuda 
bra praktikplatser inom tekniska och naturvetenskapliga yrken och öka 
möjligheterna att rekrytera tekniker och naturvetare till vår kommun framöver. 

Sala den 5 november 2013 

Carola Gunnarss n { Gustaf Eriksson { C } 



§ 173 

Justerandes sign 

24 (40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

.(F: S 

~IA:~L~"_LING 

2014-10-09 ;L:'Z 61 2(,14· 

Dnr 2013/88 

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C) inkom 2013-12-17 med rubricerad motion. Motionären före
slår att Sala kommun tar till vara på möjligheten att använda yrkesintroduk
tionsavtal för ungdomar för att förbättra ungdomars möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden och även skapa bättre förutsättningar för Sala kommun att klara 
kompetensförsörjningen framöver. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/178/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/178/2, yttrande från vård-och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/178/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 184 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



KS 2014/17c!1 1 (2) 
2014-09-22 

DIARIENR: 2013/88 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink, 2014 -09- 2 4 
Dia(ien~D[l::!;,/xO:;; IAklbilaga -? 
Dobc I 

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 

Carola Gunnarsson (C) inkom den 17 december 2013 med rubricerad motion, 
Motionären föreslår att Sala kommun tar till vara på möjligheten att använda 
Yrkesintroduktionsavtal för ungdomar för att förbättra ungdomars möjlighet att 
etablera sig på arbetsmarknaden och även skapa bättre förutsättningar för Sala 
kommun att klara kompetensförsörjningen framöver. 

Motionären skriver att många ungdomar möter svårigheter vid sin etablering på 
arbetsmarknaden, Det kan handla om brister i utbildningssystemet, om svag 
koppling mellan skola och arbetsliv samt om höga kostnader för arbetsgivare att 
anställa unga med svårbedömd produktivitet 

En satsning har gjorts från regeringens sida på Yrkesintroduktion för ungdomar. 
Yrkesintroduktionsavtalet ska bidra till att underlätta ungas övergång från skola till 
arbetsliv, högre produktivitet genom utbildning/handledning och att bidra till 
arbetsgivarens långsiktiga kompetensförsörjning, 

Yrkesintroduktionsavtalet vänder sig till ungdomar mellan 15 och 24 år som saknar 
relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa, Yrkesintroduktionsavtalet innebär 
nyanställning på minst 6 månader, stöd utgår så länge anställningen varar, dock 
längst 12 månader. Anställningen ska innebära minst 15 % utbildning/handledning 
och lönen ska motsvara minst 75 % av lägstaiön, Ett centralt lönekollektivavtal vid 
sidan av HÖK har träffats mellan Sverige Kommuner och Landsting/ Arbetsgivar
förbundet Pacta och Svenska Kommunalarbetarförbundet Dessa ska följas upp med 
lokala kollektivavtaL 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen, 

Det är av stor vikt att tidigt fånga upp ungdomar med svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden, Oavsett om detta beror på brister i utbildningssystemet eller en 
svag koppling mellan skola och arbetsliv, Det är relevant att en sådan satsning kan 
bidra till att minska antalet ungdomar som hamnar i någon form av bidragsbehov, 
Yrkesintroduktionsavtalet är en möjlighet för Sala kommun att få en mer långsiktig 
kompetens-försörjning. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
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 bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-09-22 
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SALA 
KOMMUN 

VON § 56 

Justerandes sign 

ilU 
\ 

.c.C> 2L14/178/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÄRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatuffi 

2014·04·15 

SALA KOMMUN , 
Kommunstyrelsens törvaltnid§ I 

Ink. 2014 -04- 2 4 
oiarienr201:.::s.1 Sg IAktbilaga.!::t. 

Dpb: I 

Dnr 2014/44 

Yttrande över motion om att satsa på yrkesintroduktion för 
ungdomar 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär värd· och omsorgsnämndens yttrande över motion 
om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/36/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att värd· och omsorgsnämnden beslutar 
iill anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motion om att satsa på yrkesintroduktion för 
ungdomar. 

BESLUT 
Vård· och omsorgsnämnden beslutar 

iill anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om att satsa på yrkesintroduktion för 
ungdomar". 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



lI'm SALA 1(2) 
2014-03-24 

~ KOMMUN 
MAURO PllSCOVAZ 

DIREKT: 0224-74 90 07 

VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Svar på motion angående Yrkesintroduktion för ungdomar 
Carola Gunnarsson(C) hemställer i en motion gällande satsning på så kallad 
yrkesintroduktion för ungdomar, att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
kommunstyrelsen, att ta vara på mÖjligheten att använda Yrkesintroduktionsavtal 
för ungdomar för att förbättra ungdomars möjlighet att etablera sig på 
arbetsmarknaden och även skapa bättre förutsättningar för Sala kommun att klara 
kompetensförsörjningen framöver. 

Bakgrund 
Mänga ungdomar möter idag svårigheter vid sin etablering på arbetsmarknaden. 
Det kan handla om brister i utbildningssystemet, om en svag koppling mellan skola 
och arbetsliv samt om höga kostnader för arbetsgivare att anställa unga med 
svårbedömd produktivitet. 

I korthet innebär yrkesintroduktionsanställning en anställning som kombinerar 
arbete med handledning och utbildning. Med det nya stödet kan arbetsgivare som 
anställer unga, 15-24 år, på basis av yrkesintroduktionsavtal få ekonomiskt stöd till 
anställning och handledning. 

Yrkesintroduktionsavtalen innebär följande: 

• Den vänder sig till ungdomar 15-24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet 
eller som är arbetslösa. 

• nyanställning på minst 6 månader_ 
• stöd till arbetsgivaren utgår så länge anställningen varar, dock längst 12 

månader 
• anställningen ska innefatta minst 15 % utbildning/handledning och lönen 

ska motsvara minst 75 % av lägstaIön. 

Frän statens sida utgår ett stöd som riktas till den enskilde arbetsgivaren dels i form 
aven lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42%)och dels 
ekonomiskt stöd motsvarande 2 500 kr för handledning per anställd och månad. 
Centralt lönekollektivavtal vid sidan av HÖK har träffats mellan Sveriges Kommuner 
och Landsting! Arbetsgivarförbundet Pacta och Svenska 
kommunalarbetarförbundet- BAL 13 och BUJ 13. Dessa ska följas upp med lokala 
kollektivavtal. 



"SALA 
~ KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningens svar: 
Vård - och omsorgsförvaltningen anser att det är självklart med en inställning som 
innebär att tidigt fånga upp ungdomar med svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Oavsett om detta beror på brister i utbildningssystemet eller en 
svag koppling mellan skola och arbetsliv. Det kan också tyckas synnerligen relevant 
för förvaltningen att en sådan satsning kan minska antalet ungdomar som hamnar i 
någon form av bidragsbehov. Vidare är det en bra möjlighet att få en mer långsiktig 
kompetensförsörjning inte minst inom vård - och omsorgssektorn. Vård-och 
omsorgsförvaltningen kommer för egen del att se över var möjliga YA-platser kan 
erbjudas samt hur och var de i så fall ska administreras. 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 
Individ, familj och arbetsmarknad(IFA) 

2 (2) 
2014-03-24 
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CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Satsa på yrkesintroduktion för ungdomar! 

SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Iflk, 2013 -12- 1 7 

Många ungdomar möter svårigheter vid sin etablering på arbetsmarknaden, Det kan 
handla om brister i utbildningssystemet, om svag koppling mellan skola och arbetsliv 
samt om höga kostnader för arbetsgivare att anställa unga med svårbedömd 
produktivitet Detta samtidigt som vi inom kommunerna står inför stora 
pensionsavgångar och behov av utbildad, erfaren personal. 

En satsning har därför gjorts från regeringens sida på Yrkesintroduktion för ungdomar. 
Bedömningen är att yrkesintroduktionsavtalen ska kunna bidra till att underlätta ungas 
övergång från skola till arbetsliv, högre produktivitet genom utbildning/handledning 
samt att bidra till arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning. 

Yrkesintroduktionsavtalen innebär i korthet; 
- vänder sig till ungdomar 15 - 24 år som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är 

arbetslösa 
- nyanställning på minst 6 månader 
- stöd till arbetsgivaren utgår så länge anställningen varar, dock längst 12 månader 
- anställningen ska innefatta minst 15% utbildning/handledning och lönen ska motsvara 
minst 75% av lägsta lön. 

Från statens sida utgår ett stöd som riktas till den enskilde arbetsgivaren dels i form av 
en lönesubvention motsvarande en ordinarie arbetsgivaravgift (31,42%) och dels 
ekonomiskt stöd motsvarande 2 500 kr för handledning per anställd och månad. 

Centralt lönekollektivavtal vid sidan av HÖK har träffats mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting / Arbetsgivarförbundet Pacta och Svenska Kommunalarbetarförbundet - BAL 
13 och BUI13. Dessa ska följas upp med lokala kollektivavtal. 

Yrkesintroduktion för ungdomar ger ungdomar en möjlighet på arbetsmarknaden 
samtidigt som det skapar bättre möjligheter för kommunens kompetensförsörjning 
framöver. 

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

Att ta vara på möjligheten att använda Yrkesintroduktionsavtal för ungdomar för att 
förbättra ungdomars möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och även skapa 

bättre förutsättningar för Sala kommun att klara kompetensförsörjningen framöver. 

salrn 16 december 2013 
\ ~ 
\ ~ 

Carola Gunnarsson ( C ) 
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REGERI NGSKAN SLlET 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Arbelsmarknadsminislern 

Hej, 

lok. 2014 -02- ! 8 

2014-02·07 

Till samtliga ordföranden i 
kommunstyrelser, landstingsstyrelser och 
regionstyrelser 

Jag skriver till dig med anledning av det nya stödet för yrkesintroduk
tionsanStällningar, d kalIade YA-jobb, som hide är en ny väg till jobb för 
unga och en möjlighet till kornpetensförsörjning. 

Stödet är ett resultat av de trepartssamtal som pågår mellan regeringen 
och arbetsmarknadens parter, där bland annat Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) varit mycket aktiva. SKL och Kommunal har också 
tidigt tecknat yrkesintroduktionsavtal som är en förutsättning för det 
statliga stödet. 

I korthet innebär yrkesintroduktlonsanställning en anställning som 
kombinerar arbete med handledning och utbildning. Med det nya stödet 
kan arbetsgivare som anställer unga, 15-24 år, på basis av 
yrkesintroduktionsavtal få ekonomiskt stöd till anställning och 
handledning. Närmare information om stödet finns på 
Arbetsförmedlingens hemsida (www.arbetsformedlingen.se). 

Jag vet att många kommuner och landsting sdr inför generationsväxling 
och demografiska förändringar och därför möter utmaningar när det 
gäller långsiktig kompetensförsörjning. Min förhoppning är att det nya 
stödet ska underlätta kompetensförsörjningsarbetet hos dig och komma 
till bred användning. Kanske inte minst gäller det inom vård och omsorg 
men ocks~, där det är möjligt, i förvaltningar och bolag med annan 
inrik ming. 

Tillsammans kan vi sicapa förutsättningar för att långsiktigt utveckla 
kvalitet och kompetens i välfärden, och iag hoppas att du vill vara med 
och öppna dörren för fler unga in på arbetsmarknaden. 

Stockholm den 7 februari 2014 

at11t2~ 
Elisabeth Svamesson 

posradfess 
10333 stockholm 

BeWknrJfen, 
Milller Semuel!tatan 70 

fefe!MlfkieJ 
08-405 1000 

fe/elu. 
08-411 36 16 

E .postt a '1!f)s:!'3IorGregeringskansliet.se 



§ 174 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

25 (40) 

E~F' ; S 

HAh'DLI!:G 

Dnr 2014/5 

Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02 med rubricerad motion. Motionären före
slår att Sala kommun ska påbörja ett system med fadderskap för invandrar- och 
flyktingfamiljer. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/179/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/179/2, yttrande från vård-och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/179/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 185 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KS L014/179!1 

9~~b~ 
1 (2) 

2014-09-21 

DIARIENR: 2014/5 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Per-Olov Rapp Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarienr ... ,.:..Dj4 ,>:) 

Dpb, ! 

Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala 
kommun 

Monica Fahrman (MP) inkom den 2 december 2013 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun ska påbörja ett system med fadderskap för 
invandrar- och flyktingfamiljer. 

Motionären skriver att när invandrare kommer till Sverige möts de aven 
främmande miljö och det är svårt att veta hur allt fungerar och vad som är brukligt 
att göra. Ett socialt nätverk med svenska familjer är av stor vikt för att förstå och bli 
delaktig i samhället. 

Uppgiften att vara fadderfamilj innebär att vara stödfamilj. Fadderfamiljens insats 
handlar om den tid, medmänsklighet och kunskaper om Sverige och svensk kultur 
som man är beredd ge för att hjälpa en människa in i samhället. Det är berikande att 
vara fadderfamilj, att få inblick i andras kultur, matvaror och seder. Bakom 
främlingsfientlighet råder ofta okunskap. Ju mer vi vet om varandra desto mindre 
benägna är vi att visa avstånd. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Det finns verksamhet inom Sala kommun som tillgodoser det motionären efterlyser 

Det finns ett samarbete mellan Röda korset, Hyresgästföreningen och 
invandrarföreningar där målet är att skapa mötesplatser och aktiviteter för att 
främja naturliga mötesplatser i närområdet och därigenom underlätta 
integrationen. 

Sala kommun har en flyktingguide, ett projekt finansierat av länsstyrelsen fram till 
augusti 2014, som finns placerad på biblioteket några dagar i veckan. 
Flyktingguidens roll är att hjälpa nyanlända att mötas och skapa kontakter med 
andra medborgare. Flyktingguiden ska med hjälp av Röda korset, 
Hyresgästföreningen och stadsbiblioteket i Sala se till att sammanföra nyanlända 
med andra medborgare, gruppaktiviteter och studiecirklar. 

Under hösten 2013 testades något som kallas för språkvän. En språkvän umgås över 
gränserna. En språk vän kan vara en person, familj eller förening. Tanken är att 
nyanlända ska få kontakter med svenskar eller etablerade personer i Sverige för att 
lär sig sociala koder och det svenska språket snabbare. 

IAkt~ilaga 4. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733255ala 

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

kommunJnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

pe r-olov. ra pp@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 
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Kommunstyrelsen 

I januari 2014 påbörjades ett samarbete mellan Röda korset och stadsbiblioteket 
kring ett språkcafe, där tanken är att träna svenska språket och prata om allt som 
handlar om att vara ny i Sverige, på svenska. 

Under hösten 2013 och början av 2014 har integrationsenheten i samarbete med 
idrottsföreningar, Tärna folkhögskola och Hyresgästföreningen ordnat 
idrottsaktiviteter och föreläsningar om motion och hälsa, det har även ordnats tjej
och ungdoms kvällar. 

Glädjande är att Folkets Husföreningen fått 50 000 kr i projektmedel från 
Sparbanksmiljonen för att tillsammans med olika människor och 
invandrarföreningar bedriva ett integrationsprojekt. Projektet innehåller bl.a. 
språkskola, ett mindre bibliotek och barnteater 

Sala kommun gör en hel del av vad motionären efterlyser och föreslår. Önskvärt är 
att få människor som är etablerade i Sala kommun att engagera sig än mera i arbetet 
med integrationen. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2{2) 
2014-09-21 
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SALA 
KOMMUN 

;:S 2011+/179/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
VARO- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

SALA KOMMUIfI 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- 2 4 

VON § 55 

Justerandes sign 

2014-04-15 
Diarienr::.cD1U I E> IAktbllaga.~ 
Dpb: , 

Dnr 2014/44 

Yttrande över motion om att införa fadderskap för invandrare i 
Sala kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/35/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att värd- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om att införa fadderskap för invandrare 
i Sala kommun". 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

iI1t anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om att införa fadderskap får invandrare 
i Sala kommun". 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



~SALA 
~KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Mauro Pliscovaz 

Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala 
Kommun 

Monica Fahrman (MP) har inkommit med en motion om att införa fadderskap för 
invandrare i Sala Kommun. I motionen yrkar hon på att Sala kommun påbörjar ett 
system med fadderskap för invandrar - och flyktingfamiljer. 

I motionen framförs att när invandrare anländer till Sverige möts de oftast aven helt 
främmande miljö och det kan ibland vara svårt att veta hur allt fungerar och vad 
som man förväntas göra. 

Motionären menar att genom att bli/erbjuda en fadder åt en nyanländ flykting, så 
erbjuder man också en guide in i det svenska samhället och därmed underlättar 
integrationen. 

I motionen finns också ett antal förslag på aktiviteter som tycker att man kan utföra 
tillsammans med personen eller familjen som man är fadder åt. 

Det föreslås även att en kontakt tas av flyktingsamordnaren med Röda korset i Sala 
för att påbörja en utveckling av ovanstående system och framhåller Växjö kommun 
som ett gott exempel. 

Förvaltningens svar 

Sala kommun har sedan en relativt lång tid tillbaka pågående verksamheter som 
utför det motionären efterlyser. 

Ett samarbete finns idag mellan Röda korset, Hyresgästföreningen och 
invandrarföreningar där målet är att skapa olika mötesplatser och aktiviteter för att 
främja naturliga mötesplatser i närområdet och därigenom underlätta 
integrationen. 

Idag finns även Sala kommuns flykting guide (projekt finansierat av länsstyrelsen 
fram till aug 2014), som ett antal dagar i veckan finns till hands på biblioteket. 
Flyktingguides roll är att hjälpa nyanlända att mötas - och skapa kontakter med 
andra medborgare. Flyktingguiden ska med hjälp av Hyresgästföreningen, Röda 
Korset och Stadsbiblioteket i Sala se till att sammanföra nyanlända tillsammans med 

SALA KOMMUN 
VArd- och Qmsorgsförvaltningen 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress; Fredsgatan 23, Sala 
V:'x~l: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 

vard.och .omsorgsforvaltfl ingen@sala,se 
www.sala.se 

Mauro Pli$cOltU 
Verksamhetschef 

mauro.pliscovaz@sala.se 
Direkt: 0224·74 90 07 



IPmSALA 
~KOMMUN 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

andra medborgare genom (personliga kontakter), gruppaktiviteter och 
studiecirklar. 

Under hösten 2013 prövade man också en kampanj som kallades språkvän. Att vara 
en språkvän är ett sätt umgås över gränserna. Tanken är att nyanlända ska få 
kontakter med svenskar eller etablerade personer i Sverige så att de lär sig sociala 
koder och svenska snabbare. En språkvän kan vara en person (svensk eller redan 
etablerad invandrare), familj eller förening som kan och vill göra en insats som 
språkvän. 

Syftet med språkvän är att underlätta social integration för alla nyanlända och skapa 
mötesplatser. Det här är ett sätt att bygga broar mellan mäniskor det förebygger 
fördomar och skapar ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade. 

I början på januari 2014 påbörjades ett samarbete med Röda korset och 
stadsbiblioteket kring ett språk cafe, där tanken är att träna svenska språket och 
prata om allt som handlar om att vara ny i Sverige, på svenska. 

Under hösten 2013 och början av 2014 har integrationsenheten i samarbete med 
idrottsföreningar, Tärna folkhögskolan och Hyresgästföreningen ordnat olika 
idrottsaktiviteter, föreläsningar om motion och hälsa, man har även ordnat tjej och 
ungdoms kvällar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sala kommun gör en hel del av vad som man i 
motionen efterlyser och föreslår. Problemet är idag kanske inte vad och hur man 
erbjuder för stöd, mottagande och aktiviteter för att underlätta integrationen av 
nyanlända i Sala kommun, utan kanske snarare att få människor som är etablerade i 
att Sala kommun att engagera sig än mera i arbetet med integrationen. 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 
IFA (individ, familj och arbetsmarknad) 

2(2) 
2014-03-27 



KOM 
ommunstyrelsens förvaltning 

Inlt 2013 -12· O 2 

Motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun. 

När invandrare anländer till Sverige möts de aven helt ny och främmande miljö och det är 
svårt att som ny veta hur allt fungerar och vad som är brukligt att göra. 

Genom att bli fadder åt en nyanländ flykting bidrar vi till att bli en guide in i det svenska 
samhället. Integrationen underlättas betydligt genom fadderskapet. 

Vem kan bli fadder? 

Alla kan bli det, såväl unga som gamla. Fadder är en helt vanlig svensk familj med eller utan 
barn. 

Att vara fadder är berikande. 

Att vara fadder åt en flykting eller flyktingfamilj innebär spännande möten med andra kulturer 
utan att för den skull resa hundratals mil. Det är berikande att vara fadderfamilj, att få inblick i 
andra människors kultur, matvanor, seder m.m. Bakom främlingsfientlighet råder det ofta 
okunskap. Ju mer vi vet om en annan, ju mer vi lär känna en annan människa, desto mindre 
benägna är att vi att visa avstånd mot den individen. 

Många gånger saknar våra nyanlända kontakt med vanligt svenskt vardagsliv. Uppgiften som 
fadderfamilj innebär att vara stödfamilj. Ett socialt nätverk med svenska familjer är av stor 
betydelse för att förstå och bli delaktig i vårt samhälle. 

Vad gör en fadder? 

Fadderfamiljens insats handlar om den tid, medmänsklighet och kunskaper om Sverige och 
svensk kultur man är beredd att satsa på att hjälpa en människa in i samhället. Ni bestämmer 
tillsammans vad ni vill göra. I första hand handlar det om att ha trevligt tillsammans. 

Några förslag på aktiviteter man kan göra tillsammans. 

Laga mat eller baka. (Det kan vara riktigt trevligt att få lära sig annan mat än korv och 
köttbullar). 

Vara ute i naturen. (Många av de som kommer hit har inte haft möjligheter att vara ute i fri 
natur). 

Umgås i hemmet. 

Gå på stan. 

Ta en fika. 

Kulturevenemang. 

Fira svenska högtider tillsammans. 

Besöka bibliotek, museer etc. 

Hälsa på vänner, släktingar och bekanta. 



Förslag på tillvägagångssätt: 

I Växjö kommun har kommunen tillsammans med Röda Korset startat en fadderverksamhet 
som heter Mentor till Mentor. I Växjö går det till så att den som är intresserad av att bli fadder 
kontaktar Röda Korset. Röda Korset hjälper till att ordna första träffen. 

Därför föreslår jag att en kontakt tas mellan VOF (flyktingsamordnaren) och Röda Korset i 
Sala. 

Jag yrkar på: 

-att Sala kommun påbörjar ett system med fadderskap för invandrar- och flyktingfamiljer. 

Monica Fahrman Fläckebo 24.11.2013 

Miljöpartiet de gröna i Sala 

miljöpartiet de 
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~KOMMUN 

§ 175 

justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Svar på motion om att redovisa nyckeltal 

INLEDNING 

ZF:s 

Dnr 2014/333 

Andreas Weiborn (M) inkom 2014-02-24 med rubricerad motion. Motionären före
slår att skolförvaltning, vård- och omsorgsförvaltning samt kommunstyrelsens för
valtning och dess kontor ska börja redovisa nyckeltal på Sala kommuns hemsida. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/180/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/180/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikon
toret 
Bilaga KS 2014/180/3, yttrande från bildnings- och lärande nämnden 
Bilaga KS 2014/180/4, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2014/180/5, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 186 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

1v\ 
Utdragsbestyrkande 

~~ 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om att redovisa nyckeltal 

1 (1) 

2014-09-21 
DIARIENR: 2014/333 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Oiarienr 20jL;. /.3 :;~~.:; IAktbiJaga'Q' 
Dpb: . 

Andreas Weiborn CM) inkom den 24 februari med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att skolförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och 
kommunstyrelsens förvaltning och dess kontor ska börja redovisa nyckeltal på Sala 
kommuns hemsida. 

Motionären skriver att det ska vara enkelt att via kommunens hemsida hitta 
information om kommunens förvaltningar och dess verksamheter, till exempel 
budget, betyg i jämförelse med regionala och nationella betygsindex och 
handläggningstider för olika ärendetyper. 

Ekonomikontoret, bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden 
har yttrat sig över motionen. 

På Sala kommuns hemsida redovisas KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet. Målet är 
att använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling samt att 
öka kvalitetsmätningar och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett 
medborgarperspektiv. 

Från kommun- och landstingsdatabasen www.kolada.se. där KKiK hämtas, kan även 
till exempel handläggningstider årsvis hämtas. Tillgängligheten på information på 
hemsidan kan förbättras och förtydligas så att medborgarna lättare hittar den 
information de behöver. Publik information från Kolada kan lyftas fram ytterligare. 

Verksamhetsinformation och ekonomisk information finns redovisad på 
kommunens hemsida i form av strategiska planer, uppföljningar, verksamhetsplaner 
och årsredovisningar. 

Ett arbete med att förnya kommunens hems ida kommer att påbörjas under hösten. 

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

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordforande 

pe r-olov. ra pp@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



SALA 11aga K5 2014/1&0/2 
KOMMUN 

1 (1) 
2014-04-03 

LENNART BJÖRK 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET SALA KOMMUN 

Motion om nyckeltal 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -04- O 4 
OIarien~D )f-t / "3 c?:,SIAklblIaga .~ 
Dpb' I ' 

Medborgarkontorets enhet för information ansvarar för kommunens hemsida och 
således ansvarig för hemsidans struktur. För "rubrikerna" på hemsidan finns en 
redaktör och informationsansvarig som ansvarar för innehållet i "rubriken". 

Vilka nyckel tal som ska redovisas på hemsidan styrs alltså genom redaktör och 
informationsansvarig. 

På hemsidan redovisas KKlK- mått (kommunens kvalitet i korthet). Målet är att 
använda måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveckling, att öka 
kvalitetsmätningar samt att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett 
medborgarperspektiv. 

Verksamhetsinformation och ekonomisk information (verbalt och med nyckeltal) 
finns redovisad på hemsidan i strategiska planer, uppföljningar, verksamhetsplaner 
och årsredovisningar. 



§ 40 

Justerandes sign 

au 

2014/100/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-05-13 

Motion om att redovisa nyckel tal på hemsidan 

INLEDNING 

Ink. 2014 -05- 2 3 

Andreas Weiborn (M) har inlämnat en motion om nyckeltal till fullmäktige och 
nämnden ges nu tillfälle att yttra sig före beslutet. 

Arbetet med att redovisa nyckeltal sker i bokslutet. Redovisningen av nyckeltal på 
hemsidan sker idag genom det av SKL ledda arbetet med Kommunernas kvalite i 
korthet (KKIK). 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/20/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/20/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå att motionen tillstyrks så att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsens förvaltning att ytterligare utveckla redovisningen av nyckeltal på 
kommunens hemsida så att nyckeltal finns lätt tillgängliga. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå att motionen tillstyrks så att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsens förvaltning att ytterligare utveckla redovisningen av nyckeltal på 
kommunens hemsida så att nyckeltal finns lätt tillgängliga. 

Utdrag 

'~9rol'l'j14~j'tt.I)l%lä~~ige 

Utdragsbestyrkande 



1 (l) 
2014-05-06 
ÄRENDE 7 

BILAGA BlN 2014/20/2 
JAKOB FJElLANDER 

DIREKT: 0224-74 8002 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Yttrande över motion om nyckeltal 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Bildnings- och lärandenämnden 

Sala kommun 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att avge remissvar svar enligt nedan 

Ärendet 
Andreas Weiborn har inlämnat en motion om nyckeltal till fullmäktige, och 
nämnden ges nu tillfälle att yttra sig före beslutet. 

Arbetet med att redovisa nyckeltal sker i bokslutet. Redovisningen av nyckeltal på 
hemsidan sker idag genom det av SKL ledda arbetet med Kommunernas kvalite i 
korthet (KKlK). 

Förslag till yttrande 
Nämnden föreslår att motionen tillstyrks så att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsens förvaltning att ytterligare utveckla redovisningen av nyckeltal på 
kommunens hemsida så att nyckeltal finns lätt tillgängliga. 



l
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SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltl'ii~1 

Ink, 2014 -05- 2 l 

VON § 64 

2014-05-14 Diarien~D)lH '3 :>3lAklbilaga _~ 
Dpb: 

Dnr 2014/613 

Yttrande över motion om nyckeltal 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om att 
visa nyckeltal för förvaltningen på hemsidan, 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/41/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om nyckeltal". 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om nyckeltal". 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Helena Tengbert 

Svar på motion om nyckeltal 

Andreas Weiborn (M) har inkommit med en motion om att visa nyckeltal för 
förvaltningen på hemsidan. 

l motionen framförs att det ska vara enkelt för en medborgare att hitta information 
om förvaltningens budget, bokslut, antal anställda samt kvalitetsdata. 

Förvaltningens svar 

Sala kommun och vård- och omsorgsnämnden har sedan en relativt lång tid tillbaka 
varje år lagt ut budget, bokslut(med info om anställda och annan verksamhetsdata) 
och kommunens kvalitet i korthet publikt på hemsidan för Vård- och omsorg, se 
nedan. 
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1 (2) 
2014-04-09 

DNR 2014/613 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgs förvaltningen 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växe!: 0224-74 70 00 
Fax: 0224~192 98 
vard. och. oms orgsforvaftnin gen@sa!a,se 
www.sala.se 

Helena Tengbert 
Förva Itnings ekonom 

hele na. te ngbert@sala.se 
Direkt: 0224-74 7212 



ft.l.I SALA ltciJ KOMMUN 

Vård- och omsorgs förvaltningen 

l en databas, kolada.se, som linns tillgänglig publikt på nätet och där kommunens 
kvalitet i korthet hämtas, kan även te x handläggningstider årsvis hämtas. 

Sammanfattning 
Tillgängligheten på information på hemsidan kan förbättras och förtydligas så att 
medborgarna lättare hittar den information de behöver. Publik information från 
Kolada kan lyftas fram ytterligare. Ett arbeta att förnya hemsidan påbörjas under 
hösten. En kommunövergripande arbetsgrupp för analys av Koladamåtten och 
Kommunens Kvalitet i Korthet har också startat. 

2(2) 
2014-04-09 

SALA KOMMUN 
Vård- och offisorgsförvaftningen 
BolC 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel; 0224-74 70 00 

vard,och,omsorgsforvaltningen@sala.se 

Helena Tengbert 
föNaltningsekonom 

helena.tengbert@sala.se 
Direkt: 0224·74 7212 

www.sala.se 



! SALA KOMMUN I ~o;nmunstyrelsens förvaltning 

j Ink. 2014 -02- 2 4 

t:"CZO/h /.:s3:S I"""'" J 
l":':.. I 

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 tiliexempel Skolförvaltningen redovisa hur betygen är för komiTIunens 
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 
v6iksamheter. 

Sala Kommun borde därför enligt ovan exempel ta fram och börja redovisa nyckeltal 
för respektive kommunfön!altning. Dessa nycke!tal 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) 



R SALA 
~ KOMMUN 

§ 176 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

27 (40) 

lTA;',~DLI C 

2014-10-09 
[T.) 6fi ,:?014 

Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet 

INLEDNING 

Dnr 2014/590 

Andreas Weiborn (M) inkom 2014-04-01 med rubricerad motion. Motionären före
slår att skolförvaltningen ska ta fram och införa en allmän körkortsprofil för stu
derande på Sala kommuns gymnasieskolor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/181/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/181/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/181/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 187 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda möjligheterna att erbjuda 
teoriundervisning för körkort B på Sala kommuns gymnasieskolor, samt 
att därmed anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till bildnings- och lärande nämnden att utreda möjligheterna att erbjuda 
teoriundervisning för körkort B på Sala kommuns gymnasieskolor, samt 

att därmed anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 



_C) 2014/1<31/1 1 (2) 

2014-09-18 

DIARIENR: 2014/590 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
DI·",!l'O(.'/V /.1 90 IAktbil,g,-:y 
O!'!b: 

Svar på motion om körkortsprofil på gymnasiet 

Andreas Weiborn CM) inkom den 1 april 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att skolförvaltningen ska ta fram och införa en allmän körkortsprofil för 
studerande på Sala kommuns gymnasieskolor. 

Motionären skriver att en av de viktigaste meriterna när man ska söka arbete är att 
ha körkort. En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att 60 % av 
platsannonserna har krav på innehav av körkort. Organisationen Bil Sweden menar 
att körkortslösa är kraftigt överrepresenterade i gruppen unga arbetslösa. 

Körkort har en större betydelse för de som bor i glesbygd och i mindre städer såsom 
Sala. 

Idag erbjuder Kungsängsgymnasiet körkort till de elever som går 
fordonsprogrammet. Salas gymnasieskolor borde erbjuda körkort genom en 
särskild körkortsprofil till alla studerande. 

Bildnings- och lärande nämnden har yttrat sig över motionen. 

Skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i läroplan 
och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast när det 
utgör en del av skoluppdraget, som på fordons- och transportprogrammet. 

I Skolverkets föreskrifter CSKOLFS 2000:142) om förarutbildning i gymnasieskola, 
fristående gymnasieskola och inom gymnasial vuxenutbildning kan man bl. a läsa: 

"3§: För att förarprövare ska kunna rapportera elev godkänd för körkort, behörighet 
B, till Vägverket ska eleven bedömas lämplig av förarprövaren och ha fått minst 
betyget Godkänt i följande kurser. 

- Fordon och samhälle, 50 gymnasiepoäng; ämne fordonskunskap, kurskod 
FOK1201, 

- Fordonskännedom, 50 gymnasiepoäng; ämne fordons kunskap, kurskod FOK1202, 

- Fordonsvård och service, 100 gymnasiepoäng; ämne fordonsteknik, kurskod 
FOR1207, 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
73325 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 71 00 



Kommunstyrelsen 

- Transportfordon grundkurs, 150 gymnasiepoäng; ämne transportteknik, kurskod 
TRTE1216 och 

- Distributionstransporter, 100 gymnasiepoäng; ämne transportteknik, kurskod 
TRTE1220 (ersätter TRTE1202.) 

För behörighet att köra personbilar krävs Körkort B. För att få ett körkort ställs en 
rad olika krav, bl. a genomgången riskutbildning, avlagt godkänt teori prov och ett 
godkänt körprov. Bästa sättet klara detta är att övningsköra och läsa teori samtidigt. 
Idag finns möjligheter till att ordna valbara kurser på 200 poäng i gymnasieskolan. 
Undervisning i gymnasieskolan för att ta Körkort B kan inte ersätta trafikskolorna 
utan i bästa fall komplettera dem. De teoretiska delarna skulle mycket väl kunna gå 
att få in i skolans ordinarie verksamhet på valbara kurser för den som så önskar. 

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

att Bildnings- och lärandenämnden utreda mÖjligheterna att erbjuda 
teoriundervisning för körkort B på Sala kommuns gymnasieskolor 

att anse motionen besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-06-12 



2014/1&1/2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

2014-05-13 
Ink. 2014 -05- 2 3 Sammanträdesdatum 

§ 41 

Justerandes sign 

Dnr 2014/651 

Motion om körkortsprofil på gymnasiet 

INLEDNING 
Andreas Weiborn (M) har inlämnat en motion om körkortsprofil till fullmäktige och 
nämnden ges nu tillfälle att yttra sig före beslutet. 

Skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i läroplan 
och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast när det 
utgör en del av skoluppdraget, som på Fordons- och transportprogrammet. 

Denna ståndpunkt vilar på utslaget i mål 2008-3832 i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/21/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/21/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i 
läroplan och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast 
när det utgör en del av skoluppdraget, som på Fordons- och transportprogrammet. 
Motionen avstyrkes. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i 
läroplan och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast 
när det utgör en del av skoluppdraget, som på Fordons- och transportprogrammet. 
Motionen avstyrkes. 

Utdrag 

<~6'~'~~f:\!In~ikRtige 

äJ G 

Aklbllaga 

3 



"" SALA 
1 (1) 

2014-05-06 lt.ilI KOMMUN ÄRENDE 8 

BILAGA BlN 2014/211l 
JAKOB FJElLANDER 

DIREKT: 0224-74 80 02 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kommun 

Yttrande över motion om körkortsprofil på gymnasiet 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att avge remissvar svar enligt nedan 

Ärendet 
Andreas Weiborn har inlämnat en motion om körkortsprofil till fullmäktige, och 
nämnden ges nu tillfälle att yttra sig före beslutet. 

Skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i läroplan 
och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast när det 
utgör en del av skoluppdraget, som på Fordons- och transportprogrammet. 

Denna ståndpunkt vilar på utslaget i mål 2008-3832 i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Förslag till yttrande 
Skolans utbildning vilar på ett nationellt uppdrag, som formulerats främst i läroplan 
och kursplaner. Körkortsutbildning kan därför anordnas av skolan endast när det 
utgör en del av skoluppdraget, som på Fordons- och transportprogrammet. 
Motionen avstyrkes. 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning ilaga. 

Ink. 2014 -04- O 1 
DJarlenr "'-":OJ4 f l:r)~ LJtAk!bilaga ! 
Dpb: . 

Motion om körkortsprofil på gymnasiet 

En av de viktigaste meriterna när man ska söka ett jobb är körkortet. Enligt en 

undersökning av platsannonser, omfattande flera branscher, genomförd av Svenskt 

Näringsliv så var det 60% av platsannonserna som hade krav på körkort. Därför kan 

körkort anses vara en viktig merit för att få ett jobb. En undersökning framtagen av 

Demoskop visar på att körkort är viktigast ute på glesbygden och i mindre städer. 

Vidare menar organisationen Bil Sweden att körkortslösa är kraftigt 

överrepresenterade i gruppen unga arbetslösa. Sala Kommun är både en mindre 

kommun och är en till ytan stor kommun. Därför borde situationen i Sala inte avvika 

från ovanstående redogjord fakta. 

Idag erbjuder Kungsängsgymnasiet körkort till studerande på gymnasiet som 

genomför sin utbildning på fordonsprogrammet. Det är en kompetens som 

efterfrågas och är kopplad till deras framtida profession inom fordonsbranschen 

men enligt ovan så är kravet på körkort ett krav som är vanligt förekommande hos 

flera branscher. 

Därför borde Salas gymnasieskolor erbjuda körkort genom en särskild körkorts profil 

till alla studerande. Varje ung som kan räddas från arbetslöshet är en vinst för både 

samhället och den enskilda individen samt behövs varje åtgärd för fler i arbete och 

för fler jobb i Sala. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar 

Att uppdra till skolförvaltningen att ta fram och införa en allmän körkortsporfil för 

studerande på Sala kommuns gymnasieskolor. 

Andreas Weiborn (M) 

JJ/{~) ju/ij?/j 



-SALA 
~ KOMMUN 

§ 177 

Justerandes sign 

fIL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

;Cc: S 

28 (40) 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 
:IA "I~!LI i'.{'G 
i\iH 65 2014 

Dnr 2014/49 

Svar på motion om att få en giftfri vardag 

INLEDNING 
Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström (C), Anders Westin 
(C), Gustaf Eriksson (C), Maila Pettersson (C), Hans Johansson (C), Christer Gustafs
son (C), Kerstin Larsson (C), Sven-Olof Pettersson (C) och Anna Gillerblad (C) inkom 
2013-12-16 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att dettas fram en åt
gärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att inventera eventuell 
förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter och ersätta giftiga 
material med giftfritt material, samt att det ställs krav på giftfria produkter i all o f
fentlig upphandling. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/182/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/182/2, yttrande från bildnings- och lärande nämnde n 
Bilaga KS 2014/182/3, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, ekonomi
kontoret 
Bilaga KS 2014/182/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 188 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
iill bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill bifalla motionen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



1 (2) 
2014-09-19 

DIARIENR: 2013/49 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Dlarjen~ O/.3 j i-l ' JAkIbilaga L., 
Dpb: / 

Svar på motion om att få en giftfri vardag 
Carola Gunnarsson (C), 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) och Anna Gillerblad (C) 
inkom den 16 december 2013 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att det 
tas fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att inventera 
eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter och 
ersätta giftiga material med giftfritt material, samt att det ställs krav på giftfria 
produkter i all offentlig upphandling. 

Motionärerna skriver att de senaste åren har larmrapporter om farliga ämnen i 
kläder, mat och kosmetika duggat tätt. Forskning visar att den ökade användningen 
av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadliga för vår och 
hälsa och vår miljö. Centerpartiet vill öka taken i arbetet att avgifta vardagen för oss 
själva och våra barn. 

Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna 
som vi har på oss, i elektroniken vi ständigt är nära, i möblerna vi vilar i, i maten vi 
äter, i vattnet vi dricker eller i leksaker som våra barn leker med. Endast för en 
bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och 
miljö. l normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta 
av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag. 

Ekonomienheten, upphandlarfunktionen och bildnings- och lärandenämnden har 
yttrat sig över motionen. 

Bildnings- och lärandenämnden ställer sig positiva till att giftiga ämnen fasas ut och 
att utvecklingen av giftfria alternativ stärks. 

Ur ett upphandlarperspektiv finns det relativt goda möjligheter att ställa krav på 
giftfrihet. Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer den typ av 
krav på en upphandling. För att stärka krav på giftfrihet kan en övergripande policy i 
ämnet vara lämpligt att arbeta fram. Detta skulle öka möjligheterna att i samtliga 
upphandlingar beakta kravet. 

Idag finns följande text i kommunens riktlinjer för upphandling: 
"Miljöfaktorer/kriterier ska alltid finnas med i upphandlingar tillsammans med 
exempelvis pris, driftkostnad, funktion och kvalitet." l upphandlingspolicyn betonas 
vikten av långsiktigt hållbar utveckling av Sala kommun och att ekologiska livsmedel 
skall prioriteras. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

73325 Sala 

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

kommun. info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Kommunstyrelsen 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att lednings utskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014~09-19 



~ SALAililag<l KS M 
~ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

§ 52 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum 
Ink. 2014 -06- l 8 2014-06-10 

Aktbllagl 

b 
Dnr 2014/758 

Motion om att få en giftfri vardag 

INLEDNING 
Motionärerna, elva centerpartister, föreslår att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att 
inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter 
samt ersätta giftiga material med giftfritt material samt att använda krav giftfria 
produkter vid all offentlig upphandling. 

Motionärerna vill på så sätt öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva 
och våra barn. Giftiga ämnen i vardagen skall fasas ut och stärka utvecklingen av 
giftfria alternativ. 

Inom skolans värld finns förstås en del undantag där giftiga ämnen inte kan ersättas 
- exempelvis inom kemiundervisningen. Men motionärerna avser inte sådana 
specifika undantag. Redan i rubriken framgår att det är gifter i vardagen som avses. 

Det handlar om mat, elektronik, golvmattor, leksaker, vatten, möbler, med mera. 
Kompetens att göra en sådan inventering och ta fram en åtgärdsplan finns därför 
framför allt i förvaltningar med ansvar för byggnader, hälsoinspektioner och 
upphandling. Det är ett gemensamt kommunansvar, därför är det också klokt att 
ansvaret för inventering och åtgärder ligger på kommunstyrelsen. Så är också 
motionen formulerad. 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås mot bakgrund av ovanstående att föreslå 
fullmäktige att bifalla motionen. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/26/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/26/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

BESLUT 

Bildnings- och lärande nämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utd,agSbeS~ 

9 (18) 



SKOLFÖRVALTNINGEN 

Remiss; motion om att få en giftfri vardag 

1 (1) 

2014-06-02 
ÄRENDE 8 

DNR 2014/758 

BILAGA BLN 2014/26/1 
BENNY WETIERBERG 

DJREKT: 0224-74 80 02 

Kommunstyrelsens förvaltning har överlämnat rubricerad motion till bildnings- och 
lärandenämnden för yttrande. Det skall vara registrator tillhanda senast 16 juni 
2014. 

Motionärerna, 11 centerpartister, föreslår att kommunstyrelsen skall få i uppdrag 
att ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att 
inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller miljögifter 
samt ersätta giftiga material med giftfritt material samt att använda krav giftfria 
produkter vid all offentlig upphandling. 

Motionärerna vill på så sätt öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva 
och våra barn. Giftiga ämnen i vardagen skall fasas ut och stärka utvecklingen av 
giftfria alternativ. 

Inom skolans värld finns förstås en del undantag där giftiga ämnen inte kan ersättas 
- exempelvis inom kemiundervisningen. Men motionärerna avser inte sådana 
specifika undantag. Redan i rubriken framgår att det är gifter i vardagen som avses. 

Det handlar om mat, elektronik, golvmattor, leksaker, vatten, möbler, med mera. 
Kompetens att göra en sådan inventering och ta fram en åtgärds plan finns därför 
framför allt i förvaltningar med ansvar för byggnader, hälsoinspektioner och 
upphandling. Det är ett gemensamt kommunansvar, därför är det också klokt att 
ansvaret för inventering och åtgärder ligger på Kommunstyrelsen. Så är också 
motionen formulerad. 

Bildnings- och lärandenämnden föreslås mot bakgrund av ovanstående att föreslå 
fullmäktige att bifalla motionen. 

Benny Wetterberg 

Utredare 



riilaga ;~ 2014/132/3 

Pm SALA 
~ KOMMUN 

1(1) 
2014-06-09 

INTERNREMtSS 
EKONOMI KONTORET 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarien~o l,'':::; / 1..jL} IAktbjlag~ 4J 
Dpb. / 

Yttrande avseende Carola Gunnarssons (C) motion om giftfri vardag 

Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att det, ur ett 
upphandlingsperspektiv bör finnas relativt goda möjligheter att ställa krav på 
giftfrihet. Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer den typ av 
krav i en upphandling. 

För att stärka krav avseende giftfrihet kan en kommande övergripande policy i 
ämnet vara lämplig att arbeta fram. Detta skulle ytterligare öka mÖjligheterna att i 
samtliga upphandlingar beakta kravet. I kommande revidering av 
upphandlingspoHcyn bör i så fall refereras till den övergripande policyn i ämnet. 

Sala den 9 juni 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 



~ilaga ~S 2~14/1b2;4 

Ink 2013 -12- 1 6 

2013/40 ,: jAktbilaga J 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Giftfri vardag kräver handling! 

De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och 
kosmetika duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn 
eller för egen del, vet att det inte är lätt. 

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga 
kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadliga för vår hälsa och vår 
miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl 
schampo som tandkräm, och som kan leda till försämrad spermiekvalitet och 
större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer. Det här är helt 
ohållbart. Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva 
och våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka 
utvecklingen av giftfria alternativ. 

Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i 
kläderna vi har på oss, i elektroniken vi ständigt är nära, i möblerna vi vilar i, i 
maten vi äter, i vattnet vi dricker, i golvmattor som vi går på eller i leksaker som 
våra barn leker med. Endast för en bråkdel av kemikalierna finns fullgod 
information om deras påverkan på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena 
dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av 
olika ämnen varje dag. 

Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv. Man måste kunna 
räkna med att det vi köper inte är farligt och att den miljö som våra barn vistas i 
inte är hälsovådlig. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta 

Att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram en åtgärdsplan för förskola, grundskola och gymnasieskola för att 
- inventera eventuell förekomst av produkter och material som innehåller 
miljögifter samt 
- ersätta giftiga material med giftfritt material samt 

att använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling. 



Sala den 16 december 2013 

~MuCL~· 
Carola Gtysson ( C ) Christer Eriksson ( C ) 

[eU~ (Je1t 

t(tZi:aJi!~ 
Mårten Öhrström ( C ) 

J/~ [i)-L ___ 
Anders Westin ( C ) Gustaf Eriksson ( C ) Maila Pettersson ( C ) 

t1&;~/~ c1r4v~~ 
Hans Johansson ( C ) Christer ~~ fsson ( C ) Kerstin Larsson ( C ) 

./ // 

S~"6"- (; I:l rC/~M'S011 \~~~&U~61~( 
Sven-Olof Pettersson ( C) Anna Gillerblad ( C) 



§ 178 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/397 

Svar på motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) och Monica Fahrman (MP) inkom 2013-05-02 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från bildnings
och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/183/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/183/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning; kultur-och 
fritidskontoret bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/183/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/183/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 189 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

29 (40) 



bi la~ga K8 
.f •. r.:·.tt.llm ~;J 

I~~~~ 
1 (2) 

2014-09-21 
DIARIENR: 2014/397 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarienr /1 ) h ',:s,e) +IAktbilaga r;::> 
Dpb: 

Svar på motion om att flytta ansvaret för kuIturskolan 

Erik Äberg (MP) och Monica Fahrman (M P) inkom den 2 maj 2013 med rubricerad 
motion. Motionärerna föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från bildnings
och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Motionärerna skriver att idag är kulturskolan och dess verksamhet placerade under 
lärande- och bildningsnämnden där den konkurrerar med obligatorisk verksamhet 
som skola och förskola. Risken med detta är att när ekonomiska prioriteringar görs 
så kommer den för kommunen frivilliga verksamheten i sista hand. Av denna 
anledning bör ansvaret för kulturskolan flyttas till kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott där redan likartade frivilliga verksamheter finns. Detta skapar större 
möjlighet för kulturskolan att överleva på sikt. 

Bildnings- och lärandenämnden och kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Kulturskolan kan inte garanteras någon tryggare framtid enbart genom en 
organisatorisk omplacering. Bildnings- och lärandenämnden har trots stora 
sparkrav värnat om kulturskolan. 

Kulturskolan är en viktig samarbetspart för skolverksamheten i övrigt. Bland annat 
har kulturskolan ansvar för kulturgarantin som till största delen finansieras genom 
Statens kulturråds bidrag för Skapande skola. Inför läsåret 2013 /2014 minskade 
detta bidrag kraftigt, men det finns förhoppningar om att återfå tidigare nivå eller 
till och med utöka den, genom anpassning av konceptet och en bättre ansökan. Inför 
läsåret 2014/2015 hoppas man kunna återgå till den ambitionsnivå som tidigare 
funnits för kulturgarantin. Genom kulturgarantin ska eleverna i grundskolan ges 
tillgång till olika lärstilar och öka intresset för olika kulturformer. Det ska förbättra 
resultaten i skolan och stärka bilden av Sala som en kommun som är bra och 
stimulerande att växa upp i. 

Kulturskolan kan organiseras på ett sådant sätt att den blir en ännu mer integrerad 
del av den reguljära skolans uppdrag, där alla verksamhetsformer drar nytta av 
varandra. Nämnden vill fortsätta det arbete som inletts, för att kulturs kolan ska 
fortsätta ge Salas ungdomar möjlighet att fortsätta sitt musicerande och bredda 
detta även till andra kulturformer. 

Sala kommun har fastställt ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018. 
I den ingår numera endast ett lednings- och arbetsgivarutskott. Kultur- och 
fritidsutskottet försvinner och istället inrättas en fristående kultur- och 
fritidsnämnd. Arbetet med att utveckla kulturs ko lan har fortsatt på ett positivt sätt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Kommunstyrelsen 

inom Bildnings- och lärande nämnden under 2014 (Skolnämnd fr. o m 1.1 2015) 
varför en ändrad organisatorisk hemvist inte längre känns aktuell. 

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

att motionen avslås 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 

2014-05-06 



bilaga K~ 2014/163/2 

B~~b~ 
1 (1) 

2014-04-15 

YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING 
Roger Nilsson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen Ink. 201't -09- 2 4 
Diariem20J l.}" J'<l:f Aktbilaga l 
Dpb: 

VTIRANDE 

Ang kulturs kolans organisatoriska placering 
Två motioner har inkommit gällande kulturskolans organisatoriska placering. 

Den ena motionen är undertecknad av Gunnel Söderström (V) och Joachim 
Nordlund (V) och där man yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att organisatoriskt placera Kulturskolan i ett utskott under 
Kommunstyrelsen. Den andra motionen är undertecknad av Erik Åberg (MP) och 
Monica Fahrman (M P) och man föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från 
Bildnings och Lärandenämnden till Kommunstyrelsen. 

I 

Det samfällda skälet är att man anser att kulturskolan konkurrerar med obligatorisk 
verksamhet när ekonomiska prioriteringar görs. Motionärerna anser att 
kulturskolan skulle få en tryggare framtid under kommunstyrelsen där frivillig 
verksamhet redan finns. 

Kultur- och fritidskontoret anser att kulturskolans nuvarande placering är lämplig 
då man samarbetar nära med övrig skolverksamhet och har ansvaret för 
kulturgarantin. Vilket innebär ett systematiskt arbetssätt att inkludera olika 
kulturformer i undervisningen. Detta är ett led i att utveckla skilda lärostilar och ett 
stöd för att nå skolans syfte. 

Kommunstyrelseförvaltningen, Kultur- och fritidskontoret har också fått 
besparingskrav och tvingats till nedskärningar. Hur budgetrammarna och 
prioriteringar kommer att se ut i framtiden vet ingen. Därmed kan kulturskolan inte 
garanteras någon tryggare framtid enbart genom en organisatorisk omplacering. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelserls förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

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

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. ni Isson@sala.se 

Direkt: 0224-74 78 21 



-SALA' l K82014/183/3 r;1 KOMMUN Dl aga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

BLN § 59 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum 

2013-06-12 

Motionssvar angående kulturskolans placering 

INLEDNING 

Dnr 2013/104 
Dnr 2013/105 
BLN nr 13/41 

Ordförande har lämnat förslag till yttrande från nämnden, angående motionssvar 
om kulturskolans organisatoriska placering, 

Enligt förslaget svarar nämnden att kulturskolan bör finnas kvar inom skolans 
organisation, för att på bästa sätt tillvarata de samordningsfördelar som finns 

Beredning 
• Bilaga 1 Svar på motioner angående kulturskolans organisatoriska placering 

från kanslichef Benny Wetterberg hid,nr 2013,1214 

• Bilaga 2 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan från Miljöpartiet de gröna 
hid,nr 2103,1024 

• Bilaga 3 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering från 
Vänsterpartiet Sala hid,nr 2013,1025 

Ordförande Eva Stenberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 
att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning, 

joachim Nordlund (V), Marie Falestål (S BÄ), lngela KiIholm Lindström (M P) och Pär 
Eklund (MP) yrkar bifall till motionärerna, 

Anders Wigelsbo (C) och Kajsa Pettersson (S) yrkar bifall till Eva Stenbergs yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande mot joachim Nordlunds m fl yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Votering 
Votering begärs, Följande voteringsproposition godkänns; Eva Stenbergs yrkande 
utses som huvudförslag och som motförslag de som stödjer motionärerna, 

Vid omröstningen avges 7 ja - röster och 4 nej röster, 

Omröstningslista 
Eva Stenberg (S), Kajsa Pettersson (S), Maria Thunberg (M), Gustaf Eriksson (C), 
Anna Gillerblad (C), Fredrik Larsson (M) och Anders Wigelsbo (C) rösta ja, 
joachim Nordlund (V), Marie Falestål SBÄ), Pär Eklund (MP), lngela KiIholm 
Lindström (MP) röstar nej, 

Utdragsbestyrka nde 



Justerandes sign 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-12 

Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 

att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning. 

Reservation 
Joachim Nordlund (V), Marie Falestål (SBÄ), Pär Eklund (MP), lngela Kilholm 
Lindström (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

11 (18) 



·.mSAlA 
~ KOMMUN 

SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 

Sala kommun 

Motionssvar angående kulturskolans placering _ 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 

att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning. 

Ärendet 
Ordförande har lämnat förslag till yttrande från nämnden, angående motionssvar 
om kulturskolans organisatoriska placering. 

Enligt förslaget svarar nämnden att kulturskolan bör finnas kvar inom skolans 
organisation, för att på bästa sätt tillvarata de samordningsfördelar som finns. 

1 (1) 
2013·05·30 

MISSIV 
ÄRENDE 8 

BENNY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-74 8002 

ONR 2013/104 

DNR 2013/105 

BLN NR 13/41 



SAlA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Svar på motioner angående kulturskolans organisatoriska 
placering, KSF 2013/202 och 203 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har begärt yttrande från bildnings- och 
lärandenämnden angående två motioner och kulturskolans organisatoriska hemvist. 
Den ena motionen är undertecknad av Gunnel Söderström och Joachim Nordlund 
(V) och den andra av ErikÅberg och Monica Fahrman (MP). 

Yttrandet skall vara registrator på kommunstyrelsens kansli enhet tillhanda senast 
14 juni. 

Motionärerna från vänsterpartiet yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
utreda möjligheten att organisatoriskt placera kulturskolan i ett utskott under 
kommunstyrelsen. Motionärerna från miljöpartiet föreslår att ansvaret för 
kulturskolan flyttas från bildnings- och lärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Det gemensamma motivet är att kulturskolans verksamhet konkurrerar om 
budgetutrymme med lagstadgad verksamhet. Kulturskolan skulle därför få en 
tryggare tillvaro inom kommunstyrelsens ram. 

Yttrande 
Bildnings- och lärandenämnden har, trots stora sparkrav, värnat om kulturskolan. 
Men såsom all övrig verksamhet har kulturskolan fått krav på sig att minska 
kostnaderna. I budget för 2013 och plan för 1014 och 2015 är det endast förskolan 
som fått ett litet ökat utrymme för att kunna minska barngruppernas storlek något. 
Men grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har liksom 
kulturskolan fått minskade ramar. Nedskärningar görs alltså även inom lagstadgad 
verksamhet. Lagen sätter inga absoluta mått på exempelvis lärartäthet och 
gruppstorlekar. 

Skolförvaltningens uppdrag är att anpassa all verksamhet till budget och genom 
effektivare organisation och förändrade arbetssätt värna om, och förbättra 
kvaliteten. 

Kulturskolan är en viktig samarbetspart för övrig skolverksamhet. Bland annat har 
kulturskolan ansvar för kulturgarantin som till största del finansierats genom 
Stiltens kulturråds bidrag för Skapande skola. Inför läsåret 2013/2014 har detta 
bidrag minskats kraftigt, men det finns förhoppningar om att återfå tidigare nivå 
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SALA 
I<OMMUN 

eller utöka den, genom anpassning av konceptet och en bättre ansökan. Inför läsåret 
2014/2015 hoppas vi därför kunna återgå till den ambitionsnivå som tidigare 
funnits för kulturgarantin. 

Genom kulturgarantin skall eleverna i grundskolan ges tillgång till olika lärstilar och 
öka intresset för olika kulturformer. Det skall förbättra resultaten i skolan men 
också stärka bilden av Sala som en kommun där det är bra och stimulerande att växa 
upp i. 

Tidigare fanns planer på att lokalintegrera kulturskolan i högstadielokaler i Sala. Vid 
tidpunkten för detta var dock elevkullarna på högstadiet mycket stora och 
kulturskolan lokaliserades till Sörskogen. Nu öppnas åter möjligheter till 
lokalintegration, denna gång på Kungsängsgymnasiet. Oavsett om dessa byggnader 
kommer att användas av gymnasieskolan eller om strategiska planens intentioner 
om att flytta högstadiet dit blir verklighet, så finns det stora samordningsfördelar 
både lokal- och verksamhetsmässigt. 

Bildnings- och lärandenämndens bild av kommunens gemensamma ekonomi, ger 
inga indikationer på att andra förvaltningar har outnyttjade budgetutrymmen. Trots 
den ekonomiska press som nämnden upplever, utgår vi från att kommunen ser till 
att fördelning mellan nämnderna sker på ett sådant sätt att det går att bedriva 
skolverksamheten inom lagens ramar. Snarare ser nämnden en risk att kulturskolan 
får en otryggare situation om den ställs mot andra, för kommunen, frivilliga 
verksamheter. Kulturskolan kan organiseras på ett sådant sätt att den blir en ännu 
mer integrerad del av den reguljära skolans uppdrag, där alla verksamhetsformer 
drar nytta av varandra. Nämnden vill fortsätta det arbete som inletts, för att 
kulturskolan skall fortsätta ge Salas ungdomar möjlighet att utveckla sitt 
musicerande och bredda detta även till andra kulturformer. 

Med hänvisning till ovanstående bör nämnden besluta att föreslå att motionerna 
avslås. 

Eva Stenberg (S) 

Ordförande i bildnings- och lärande nämnden 
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Miljöpartiet 
de gröna 
i Sala kommun 

Till kommunfullmäktige 
i Sala kommun 

Sala 

Flytta ansvaret för kulturskolan 

2013-04-29 

För närvarande är kulturskolan och dess verksamhet placerade i Bildning och Lärande 
nämnden (BLN). Där konkurrerar den med obligatorisk verksamhet som skolor och förskolor 
om pengar. Risken med att ha ansvaret för kulturskolan hos BLN är att när ekonomiska 
prioriteringar görs så kommer den för kommuner frivilliga verksamheten i sista hand. Det 
innebär att om ett par år har vi ingen kulturskola kvar i Sala kommun. 

Miljöpartiet anser att ansvaret för kulturskolan ska flyttas till kommunstyrelsen förslagsvis till 
kommunstyrelsens Kultur och Fritidsutskott. Där likartade frivilliga verksamheter redan finns. 
Detta skapar en större möjlighet för Kulturskolan att överleva på sikt. 

Att avveckla kulturskolan är kortsiktigt tänkande Långsiktigt är istället kulturskolans 
verksamhet något som kommunen vinner på att ha kvar. 

Miljöpartiet de gröna förslår 

-Att ansvaret för kulturskolan flyttas från Bildnings och Lärandenämnden till 
Kommunstyrelsen 

f" ~ 
···c&.·····o ..... 
Erik Aberg 

~/7 ~ C"{ltihc-/. 
. ........ ,' .................................... . 
Monica Fahrman 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

30 (40) 

2014-10-09 ;:q 67 201/, 

Dnr 2014/398 

Svar på motion om utredning av kulturskolans organisatoriska 
placering 

INLEDNING 
Gunnel Söderström (V) och Joachim Nordlund (V) inkom 2013-05-02 med rubrice
rad motion. Motionärerna föreslår att möjligheten att organisatoriskt flytta kulturs
kolan till ett utskott under kommunstyrelsen utreds. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/184/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/184/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning; kultur-och 
fritidskontoret bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/184/3, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2014/184/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 190 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

illt avslå motionen. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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DIARIENR: 2014/398 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
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Svar på motion om utredning av kulturskolans organisatoriska 
placering 

Gunnel Söderström eV) och Joachim Nordlund eV) inkom den 2 maj 2013 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att möjligheten att organisatoriskt flytta 
kulturskolan till ett utskott under kommunstyrelsen utreds. 

Motionärerna skriver att värdet av att behålla och utveckla kulturskolan är av 
största vikt för Sala. Konsekvenserna av att kulturskolan ligger under en nämnd, 
Bildnings- och lärande nämnden, som i övrigt bara har lagstadgad verksamhet ger 
problem. Varje gång nämnden har ekonomiska svårigheter drabbas kulturskolan 
eftersom det inte är en lagstadgad verksamhet. Kulturskolan skulle få en tryggare 
framtid med möjlighet till utveckling om de låg under kommunstyrelsen. 

Bildnings- och lärande nämnden och kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över 
motionen. 

Man anför att Kulturskolan inte kan garanteras någon tryggare framtid enbart 
genom en organisatorisk omplacering. Bildnings- och lärandenämnden har trots 
stora sparkrav värnat om kulturskolan. l strategisk plan för 2014 - 2015 är det bara 
förskolan som fått ett ökat utrymme för att kunna minska på barngruppernas 
storlek. 

Kulturskolan är en viktig samarbetspart för skolverksamheten i övrigt. Bland annat 
har kulturskolan ansvar för kulturgarantin som till största delen finansieras genom 
Statens kulturråds bidrag för Skapande skola. Inför läsåret 2013 /2014 minskade 
detta bidrag kraftigt, men det finns förhoppningar om att återfå tidigare nivå eller 
till och med utöka den, genom anpassning av konceptet och en bättre ansökan. Inför 
läsåret 2014/2015 hoppas man kunna återgå till den ambitionsnivå som tidigare 
funnits för kulturgarantin. Genom kulturgarantin ska eleverna i grundskolan ges 
tillgång till olika lärstilar och öka intresset för olika kulturformer. Det ska förbättra 
resultaten i skolan och stärka bilden av Sala som en kommun som är bra och 
stimulerande att växa upp i. 

Kulturskolan kan organiseras på ett sådant sätt att den blir en ännu mer integrerad 
del av den reguljära skolans uppdrag, där alla verksamhetsformer drar nytta av 
varandra. Nämnden vill fortsätta det arbete som inletts, för att kulturskolan ska 
fortsätta ge Salas ungdomar möjlighet att fortsätta sitt musicerande och bredda 
detta även till andra kulturformer. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

73325 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

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



Kommunstyrelsen 

Sala kommun har fastställt ny politisk organisation för mandatperioden 2015-2018. 
I den ingår numera endast ett lednings- och arbetsgivarutskott. Kultur- och 
fritidsutskottet försvinner och istället inrättas en fristående kultur- och 
fritidsnämnd. Arbetet med att utveckla kulturskolan har fortsatt på ett positivt sätt 
inom Bildnings- och lärandenämnden under 2014 (Skolnämnd fr. o m 1.1 2015) 
varför en ändrad organisatorisk hemvist inte längre känns aktuell. 

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

att motionen avslås 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

Kommunstyrelsen 

1{1) 
2014-04-15 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink, 2014 -09- 2 4 
Diarien( r 
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YTTRANDE 

Ang kulturskolans organisatoriska placering 
Två motioner har inkommit gällande kulturskolans organisatoriska placering. 

Den ena motionen är undertecknad av Gunnel Söderström (V) och Joachim 
Nordlund (V) och där man yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att organisatoriskt placera Kulturskolan i ett utskott under 
Kommunstyrelsen. Den andra motionen är undertecknad av Erik Åberg (MP) och 
Monica Fahrman (MP) och man föreslår att ansvaret för kulturskolan flyttas från 
Bildnings och Lärandenämnden till Kommunstyrelsen, 

Det samfällda skälet är att man anser att kulturskolan konkurrerar med obligatorisk 
verksamhet när ekonomiska prioriteringar görs. Motionärerna anser att 
kulturskolan skulle få en tryggare framtid under kommunstyrelsen där frivillig 
verksamhet redan finns. 

Kultur- och fritidskontoret anser att kulturskolans nuvarande placering är lämplig 
då man samarbetar nära med övrig skolverksamhet och har ansvaret för 
kulturgarantin, Vilket innebär ett systematiskt arbetssätt att inkludera olika 
kulturformer i undervisningen. Detta är ett led i att utveckla skilda lärostilar och ett 
stöd för att nå skolans syfte. 

Kommunstyrelseförvaltningen, Kultur- och fritidskontoret har också fått 
besparingskrav och tvingats till nedskärningar. Hur budgetrammarna och 
prioriteringar kommer att se ut i framtiden vet ingen. Därmed kan kulturskolan inte 
garanteras någon tryggare framtid enbart genom en organisatorisk omplacering, 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
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www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. ni 1550 n@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 
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2014/184/3 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
BllDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-12 

Motionssvar angående kulturskolans placering 

INLEDNING 

SALA KOMMUN . 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Dnr 2013/104 
Dnr 2013/105 
BLN nr 13/41 

Ordförande har lämnat förslag till yttrande från nämnden, angående motionssvar 
om kulturskolans organisatoriska placering. 

Enligt förslaget svarar nämnden att kulturskolan bör finnas kvar inom skolans 
organisation, för att på bästa sätt tillvarata de samordningsfördelar som finns 

Beredning 
• Bilaga 1 Svar på motioner angående kulturskolans organisatoriska placering 

från kanslichef BennyWetterberg hid.nr 2013.1214 

• Bilaga 2 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan från Miljöpartiet de gröna 
hid.nr 2103.1024 

• Bilaga 3 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering från· 
Vänsterpartiet Sala hid.nr 2013.1025 

Ordförande Eva Stenberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Eva Stenberg (S) yrkar att Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 
att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning. 

joachim Nordlund (V), Marie Falestål (S BÄ), lngela Kilholm Lindström (M P) och Pär 
Eklund (MP) yrkar bifall till motionärerna. 

Anders Wigelsbo (C) och Kajsa Pettersson (S) yrkar bifall till Eva Stenbergs yrkande. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande mot joachim Nordlunds m fl yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns; Eva Stenbergs yrkande 
utses som huvudförslag och som motförslag de som stödjer motionärerna. 

Vid omröstningen avges 7 ja - röster och 4 nej röster. 

Omröstningslista 
Eva Stenberg (S), Kajsa Pettersson (S), Maria Thunberg (M), Gustaf Eriksson (C), 
Anna Gillerblad (C), Fredrik Larsson (M) och Anders Wigelsbo (C) rösta ja. 
joachim Nordlund (V), Marie Falestål SBÄ), Pär Eklund (MP), Ingela Kilholm 
Lindström (MP) röstar nej. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

.:JM.IVIIVIM.I" II"\M.UC.:JI"I"\U I UI\UL.L. 

BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2013-06-12 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 

att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning. 

Reservation 
Joachim Nordlund (V), Marie Falestål (SBÄ), Pär Eklund (MP), lngela Kilholm 
Lindström (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 

Sala kommun 

Motionssvar angående kulturskolans placering _ 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att godkänna förslag till yttrande angående motioner om kulturskolans 
organisatoriska placering 

att insända yttrandet till kommunstyrelsen, för vidare beredning. 

Ärendet 
Ordförande har lämnat förslag till yttrande från nämnden, angående motionssvar 
om kulturskolans organisatoriska placering. 

Enligt förslaget svarar nämnden att kulturskolan bör finnas kvar inom skolans 
organisation, för att på bästa sätt tillvarata de samordningsfördelar som finns. 

1(1) 
2013·05·30 

MISSIV 
ÄRENDE 8 

BENNY WETTERBERG 
DIREKT: 0224~74 8002 

DNR 2013/104 
DNR 2013/105 
BLN NR 13/41 



SAlA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Svar på motioner angående kulturskolans organisatoriska 
placering, KSF 2013/202 och 203 

Bakgrund 
Kommunsry'relsens förvaltning har begärt yttrande från bildnings- och 
lärandenämnden angående två motioner och kulturskolans organisatoriska hemvist. 
Den ena motionen är undertecknad av Gunnel Söderström och Joachim Nordlund 
(V) och den andra av ErikÄberg och Monica Fahrman (MP). 

Yttrandet skall vara registrator på kommunstyrelsens kanslienhet tillhanda senast 
14 juni. 

Motionärerna från vänsterpartiet yrkar att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
utreda möjligheten att organisatoriskt placera kulturskolan i ett utskott under 
kommunstyrelsen. Motionärerna från miljöpartiet föreslår att ansvaret för 
kulturskolan flyttas från bildnings- och iärandenämnden till kommunstyrelsen. 

Det gemensamma motivet är att kulturskolans verksamhet konkurrerar om 
budgetutrymme med lagstadgad verksamhet. Kulturskolan skulle därför få en 
tryggare tillvaro inom kommunstyrelsens ram. 

Yttrande 
Bildnings- och lärandenämnden har, trots stora sparkrav, värnat om kulturskolan. 
Men såsom all övrig verksamhet har kulturskolan fått krav på sig att minska 
kostnaderna. l budget för 2013 och plan för 1014 och 2015 är det endast förskolan 
som fått ett litet ökat utrymme för att kunna minska barngruppernas storlek något. 
Men grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har liksom 
kulturskolan fått minskade ramar. Nedskärningar görs alltså även inom lagstadgad 
verksamhet. Lagen sätter inga absoluta mått på exempelvis lärartäthet och 
gruppstorlekar. 

Skolförvaltningens uppdrag är att anpassa all verksamhet till budget och genom 
effektivare organisation och förändrade arbetssätt värna om, och förbättra 
kvaliteten. 

Kulturskolan är en viktig samarbetspart för övrig skolverksamhet. Bland annat har 
kulturskolan ansvar för kulturgarantin som till största del finansierats genom 
St:?tens kulturråds bidrag för Skapande skola. Inför läsåret 2013/2014 har detta 
bidrag minskats kraftigt, men det finns förhoppningar om att återfå tidigare nivå 
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eller utöka den, genom anpassning av konceptet och en bättre ansökan. Inför läsåret 
2014/2015 hoppas vi därför kunna återgå till den ambitionsnivå som tidigare 
funnits för kulturgarantin. 

Genom kulturgarantin skall eleverna i grundskolan ges tillgång till olika lärstilar och 
öka intresset för olika kulturformer. Det skall förbättra resultaten i skolan men 
också stärka bilden av Sala som en kommun där det är bra och stimulerande att växa 
upp i. 

Tidigare fanns planer på att lokalintegrera kulturskolan i högstadielokaler i Sala. Vid 
tidpunkten för detta var dock elevkullarna på högstadiet mycket stora och 
kulturskolan lokaliserades till Sörskogen. Nu öppnas åter möjligheter till 
lokalintegration, denna gång på Kungsängsgymnasiet. Oavsett om dessa byggnader 
kommer att användas av gymnasieskolan eller om strategiska planens intentioner 
om att flytta högstadiet dit blir verklighet, så finns det stora samordningsfördelar 
både lokal- och verksamhetsmässigt. 

Bildnings- och lärandenämndens bild av kommunens gemensamma ekonomi, ger 
inga indikationer på att andra förvaltningar har outnyttjade budgetutrymmen. Trots 
den ekonomiska press som nämnden upplever, utgår vi från att kommunen ser till 
att fördelning mellan nämnderna sker på ett sådant sätt att det går att bedriva 
skolverksamheten inom lagens ramar. Snarare ser nämnden en risk att kulturskolan 
får en otryggare situation om den ställs mot andra, för kommunen, frivilliga 
verksamheter. Kulturskolan kan organiseras på ett sådant sätt att den blir en ännu 
mer integrerad del av den reguljära skolans uppdrag, där alla verksamhetsformer 
drar nytta av varandra. Nämnden vill fortsätta det arbete som inletts, för att 
kulturskolan skall fortsätta ge Salas ungdomar möjlighet att utveckla sitt 
musicerande och bredda detta även till andra kulturformer. 

Med hänvisning till ovanstående bör nämnden besluta att föreslå att motionerna 
avslås. 

Eva Stenberg (SJ 

Ordförande i bildnings- och lärande nämnden 
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Sala 29 april 2013 

Motion om utredning av Kulturskolans organisatoriska placering. 

Vänsterpartiet 
Sala 

Värdet av att behålla och utveckla Kulturskolan är av största vikt för Sala. 
Kultur i olika former skapar kreativitet och lust att lära, dans och musik ger social träning 
och rörelse ger föbättrad hälsa. Är kultur och kreativitet lönsam? Självklart. Det vet vi. 

Vi kan förstå att Kulturskolan placerats i Bildnings- och Lärandenämnden. Tanken att 
Kulturskolan skulle bidra till att utveckla skolans arbete är naturlig. 
Konsekvensen för Kulturskolan av att ligga i en nämnd som i övrigt bara har lagstadgad 
verksamhet ger dock stora problem. Varje gång nämnden har ekonomiska svårigheter är 
det Kulturskolan som drabbas eftersom det inte är en lagstadgad verksamhet. 
Politikers prioriteringar i Sala kommun har gjort att skolan sällan har haft en realistisk 
budget. 

Vi tror därför att Kulturskolan skulle få en tryggare framtid med möjlighet till utveckling i ett 
utskott under kommunstyrelsen. Det skulle kunna vara i Kultur o Fritidsutkottet som inte 
heller har lagstadgad verksamhet, eller i ett Framtidsutskott där klimat, miljö och 
energifrågor också kan ligga. 

Vi yrkar därför 
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att organisatoriskt placera 

Kulturskolan i ett utskott under Kommunstyrelsen. 

'\ 

~.~ 
29 april 2013 

G Joachim Nordlund 
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SALA 
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§ 180 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

31 (40) 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 
H:A~'~DLI_\:G 

2LJ 68 ~~014 

Svar på motion om en strategi för ett växande Sala 

INLEDNING 

Dnr 2014/420 

Andreas Weiborn (M) inkom 2013-06-18 med rubricerad motion, Motionären före
slår att kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga förvalt-
ningar /kontor, näringsliv och civilsamhället tar fram en strategi för hur Sala kan 
växa i enlighet med motionens intentioner. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/185/1, motionssvar 
Bilaga KS 2014/185/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2014/185/3, yttrande från Företagarcentrum 
Bilaga KS 2014/185/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 191 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad, 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på motion om strategi för ett växande Sala 

1 (2) 
2014-09-19 

DIARIENR: 2014/420 

SALA KOMMUN 
Kommunstyreisens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarlenr 2()) l} IlJ2T~4Aktbilaga ~ 
Dpb: I 

Andreas Weiborn (M) inkom den 18 juni 2013 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga 
förvaltningar/kontor, näringsliv och civilsamhället tar fram en strategi för hur Sala 
kan växa i enlighet med motionens intention. 

Motionären skriver att Plan för Sala stad är en gedigen och väl utförd plan som visar 
på visioner, ideer och tankar för hur Sala kan utvecklas och växa. För att Sala ska 
kunna växa utan problem krävs det en tydlig gemensam strategi som kommun, 
näringsliv, föreningsliv och de politiska partierna kan ställa sig bakom och arbeta 
utifrån. Strategin ska vara ett externt dokument vid sidan av Plan för Sala stad och 
strategisk plan. Strategin bör vara utformad med en nulägesanalys, Salas för- och 
nackdelar ur ett riks- och länsperspektiv, som kritiskt problematiserar och pekar ut 
problemområden och förbättringsområden i syfte att få Sala att växa. 

Medborgarkontoret och Företagarcentrum har yttrat sig över motionen. 

Plan för Sala stad innehåller en del som beskriver strategi för Salas stads utveckling, 
del 5. Strategin för Sala stads utveckling beskriver övergripande tillvägagångssätt 
för hur staden måste jobba vidare för att nå framtidsbild 2024 - unik och attraktiv 
småstad. Strategin består av åtta delstrategier som tillsammans stakar ut vägen mot 
framtidsbilden. I strategin beskrivs konkreta åtgärder som kan göras och hur de ska 
genomföras. 

För att uppnå visionen om tillväxt är det viktigt att kommunens mindre orter och 
landsbygd utvecklas. I arbetet med ortsanalyser till översiktsplanen har ett flertal 
önskemål fångats upp, både gällande boende och utvecklingsfrågor som sedan har 
sammanställs. Sala kommun är länets största kommun till ytan vilket ger 
förutsättningar till ökat boende på landsbyggden. Sala kommun har nyligen tillstyrkt 
länsstyrelsens regionala serviceprogram, som medför att statligt stöd kan lämnas till 
butiker och drivmedelsanläggningar i Sala kommun. Kommunen stöder även 
utvecklingen av infrastrukturen på landsbygden och medverkar i projekt för 
utveckling av cykelleder. 

Det finns flera styrdokument som tillgodoser vad motionären tar upp. Det finns 
årligen uppdaterad Strategisk plan för Sala kommun (3 år), Länsstyrelsens Regionalt 
utvecklingsprogram (RUP) för Västmanlands län och Affärsplan Västmanland samt 
nytt Näringslivsprogram är under framtagande. I näringslivsprogrammet kommer 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
73325 Sala 

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

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -01 DV .ra pp@saJa.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

att finns mätbara mål för perioden. Vidare jobbar Företagarcentrum med en 
Turismstrategi för Sala kommun. 

Sala kommun kommer att medverka i Leader Nedre Dalälvens efterföljare Lokalt 
ledd utveckling i Nedre Daiälvsområdet under programperioden 2015-2021. Detta 
ger möjligheter för utvecklingsprojekt på landsbygden. 

Motionärens slutmening angående samverkan är viktig. Samverkan är en 
förutsättning för att få tillväxt i Sala. 

Min bedömning är att en strategi för hur Sala kan utvecklas och växa inte behöver 
ett nytt dokument men väl att dessa behöver få mer konkreta och resultatinriktade 
mål och genomförandeprocesser. Det kan göras företrädesvis i Strategisk Plan där 
också resurser kan tilldelas för att nå målet om för ett växande Sala 

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

att motionen anses besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2 (2) 
2014-09-19 
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~ KOMMUN DIARIENR: 2013/277 
YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

YTTRANDE 

Kompletterande yttrande om Motion om ett växande Sala 

SALA KOMMUN 
KommunstyrelSens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 

Dpb: I 
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För att uppnå visionen om tillväxt är det viktigt att kommunens mindre orter och 
landsbygd utvecklas. I arbetet med ortsanalyser till översiktsplanen har ett flertal 
önskemål fångats upp, både gällande boende och utvecklingsfrågor som sedan har 
sammanställs. Sala kommun är ju länets största kommun till ytan vilket ger 
förutsättningar till ökat boende på landsbyggden. Sala kommun har nyligen tillstyrkt 
länsstyrelsens regionala serviceprogram, som medför att statligt stöd kan lämnas till 
butiker och drivmedelsanläggningar i Sala kommun. Kommunen stöder även 
utvecklingen av infrastrukturen på landsbygden och medverkar i projekt för 
utveckling av cykelleder. 

Sala kommun meddelat NEDA att vi vill medverka i Leaders efterföljare Lokalt ledd 
utveckling i Nedre Dalälvsområdet (i princip det nuvarande området för Leader 
Nedre Dalälven) under programperioden 2015-2021. Detta ger möjligheter för 
utveklingsprojekt på landsbygden. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
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Anders Johansson 
Samhällsplanerare 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

YTTRANDE 

Motion om strategi för ett växande Sala 

2013-10-08 
DIARIENR: 2013/277 

YTIRANDE 

'., r-;; -,----~ 

KommUIJsrYlelsens tOlvaltnmg d,- K KOMMU :1 
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Dlarlenr , 
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En motion har inlämnats av Andreas Weiborn CM). Motionen föreslår att 
kommunstyrelsen skall ta fram en strategi för hur Sala skall växa i dialog med 
näringslivet och övriga i samhället. Strategin skall vara ett externt dokument vid 
sidan av Plan för Sala stad och Strategisk plan och vara ett komplement till dessa. 

Sala kommun har under sommaren 2013 haft Plan för Sala stad på utställning där 
kommuninvånarna och övriga intresserade fått möjlighet att lämna sina synpunkter 
på förslaget. Planen innehåller en del som beskriver strategi för Sala stads 
utveckling, delS. Strategin för Sala stads utveckling beskriver övergripande 
tillvägagångssätt för hur staden måste jobba vidare för att nå framtidsbil2024-
unik och attraktiv småstad. Strategin består av åtta delstrategier som tillsammans 
stakar ut vägen mot framtidsbilden. I strategin beskrivs konkreta åtgärder som kan 
göras och hur de kan genomföras. 

Bifogar; Strategi för Sala stads utveckling. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
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Anders lohansson 
Samhällsplanerare 
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Bila~a KS 2014/105/3 

FÖRETAGARCENTRUM 

2013-08-20 dnr: 2013/277 

Svar: Motion om strategi för ett växande Sala, 

Företagarcentrum anser att: 

- Plan för Sala Stad, fördjupning ÖP är ett övergripande dokument som är väl genomarbetat och som också blir ett 

styrdokument att utgå från i arbetet framåt 

- Strategisk Plan ser vi även det som ett styrdokument för förvaltningarna i sitt utvecklingsjobb, Strategisk Plan 

innehåller mål och indikatorer. FtgC kan ej uttala sig om att uppföljning sker av de olika målen men förutsätter 

detta, 

Dessvärre finns ej näringslivsfrågorna med i Strategisk Plan, 

- Övergripande finns också Länsplan Västmanland som FtgC och övriga Sala kommun ska förhålla sig till, 

För FtgC del så är dessa ovanstående dokument styrdokument att förhålla sig till för vår del, 

FtgC ska under hösten jobba fram tillsammans med kommunen och näringslivet Sala ett nytt Näringslivsprogram 

2014-2016 inkl mätbara mål för perioden, 

Turismstrategen FtgC jobbar med att turismstrategi Sala kommun 2014-2016 färdigställs under hösten, FtgC 

åsikter är att bitar av kulturplanen ska föras in i detta dokument 

Därmed anser FtgC att olika styrdokument finns som tillgodoser det motionären tar upp, 

Däremot anser FtgC att motionärens slutmening är viktig rörande samverkan, Samverkan är en förutsättning för 

att få tillväxt Sala. Vår åsikt i den frågan är att den samverkan mellan förvaltningarna som påbörjats för vår del 

2013 har varit positiv men måste stärkas upp en mera och att ett tydligare arbetssätt måste formas ex i samband 

med etableringar. 

r VOr dl \ LA,.!--~' (::~' 
'il iItCa Ake lom . 

Näringslivschef Företagarcentrum 



Motion om strategi för ett växande Sala 

Just nu behandlar Sala Kommun fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad. 
Beskrivning av "Framtidsbild 2024- Unik och attraktiv småstad" och hur 
framtidsbilden ska förverkligas. Senast beslutade Kommunstyrelsen att uppdra till 
samhällsbyggnadskontoret, enheten för planering och utveckling, att ställa ut Plan för 
Sala stad. Plan för Sala stad är en gedigen och väl utförd plan som visar på visioner, 
ideer och tankar för hur sala kan utvecklas och växa. 

För att Sala ska kunna växa utan att få växtvärk krävs det en tydlig gemensam 
strategi som kommun, näringsliv, föreningsliv och de politiska partierna kan ställa sig 
bakom och arbeta utifrån. Strategin ska vara ett externt dokument vid sidan av Plan 
för Sala stad och Strategisk plan eller ska ej förväxlas med desamma. Istället ska 
strategin ses som ett komplement till desamma. Strategin bör vara utformad med en 
nulägesanalys om Salas fördelar, nackdelar ur ett riks och länsperspektiv som kritiskt 
problematiserar och pekar ut problemområden och förbättringsområden i syfte att få 
Sala att växa. Vidare bör strategin innehålla flera mätbara indikatorer inom flera 
områden som årligen följs upp av förvaltningar/kontor och den politiska 
organisationen samt bör strategin årligen revideras av fullmäktige. Syftet med 
strategin är utgå från att sala ska växa. Vidare ska strategin tjäna till att skapa en 
tydligare samverkan mellan förvaltningarna genom att de ges gemensamma 
målbilder att arbeta utifrån. 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att Fullmäktige beslutar att 

Att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga 
förvaltningar/kontor, näringsliv och civilsamhället ta fram en strategi för hur Sala kan 
växa i enlighet med motionens intention. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-10-09 

Dnr 2014/564 

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/94/2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 197 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

37 (40) 
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SALA KOMMUN 
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JiII Roos 
Ink. 2014 -09- 2 4 
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MISSIV 

Sammanställning av motioner som ej behandlats inom ett år 

Inledning 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

--tie {;i?~ ~I~oos 
kommunsekreterare 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roos 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarlenr \AKtbilaga 

Dpb: 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2013/202 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

Parti: (MP) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: bildnings- och lärande nämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Beslut: LU 2014-09-30 

2013/203 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering 

Parti: (V) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Beslut: LU 2014-09-30 

2013/251 Motion om en kommunal innovationsstrategi 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-05-27 
Remiss: personalkontoret 
Remissvar: personalkontoret 
Beslut: KS 2014-10-09 (återremitterad av KF) 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2013/277 Motion om strategi för ett växande Sala 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-06-19 
Remiss: Företagarcentrum, samhällsbyggnadskontoretjplanering och utveckling 
Remissvar: Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning 
Beslut: LV 2014-09-30 

2 (2) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roos 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den 18 september 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2013/202 Motion om att flytta ansvaret för kulturskolan 

Parti: (MP) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Beslut: LU 2014-09-30 

2013/203 Motion om utredning av kulturskolans organisatoriska placering 

Parti: (V) 
Inkom: 2013-04-29 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidskontoret 
Beslut: LU 2014-09-30 

2013/251 Motion om en kommunal innovationsstrategi 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-05-27 
Remiss: personalkontoret 
Remissvar: personalkontoret 
Beslut: KS 2014-10-09 (äterremitterad från KF) 

1 (7) 
2014-09-24 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2013/277 Motion om strategi för ett växande Sala 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-06-19 
Remiss: Företagarcentrum, samhällsbyggnadskontoretjplanering och utveckling 
Remissvar: Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning 
Beslut: LU 2014-09-30 

2013/419 Motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget 

Parti: (e) 
Inkom: 2013-11-25 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden 
Remissvar: skolförvaltningen 
Beslut: LU 2014-09-30 

2013/49 Motion om att få en giftfri vardag 

Parti: (e) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: bildnings-och lärandenämnden, ekonomikontoret/upphandlaren 
Remissvar: bildnings-och lärandenämnden, ekonomikontoretjupphandlaren 
Beslut: LU 2014-09-30 

2013/88 Motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar 

Parti: (e) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: LU 2014-09-30 

2014/5 Motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun 

Parti: (M P) 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: LU 2014-09-30 

2014/89 Motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun 

Parti: (M) 
Inkom: 2013-12 -16 
Remiss: medborgarkontoret 
Remissvar: medborgarkontoret 
Beslut: LU 2014-09-30 

2 (7) 
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FmSALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/80 Motion om skydd för omsorgstagares pengar 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, medborgarkontoret 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, medborgarkontoret 
Beslut: 

2014/174 Motion om integration och arbete 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2014/175 Motion om bidrag till sociala aktörer inom civilsamhället 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: kultur-och fritidskontoret, vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, kultur-och fritidskontoret 
Beslut: 

2014/332 Motion om ny busslinje till Enköping 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: 

2014/333 Motion om att redovisa nyckeltal 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: ekonomikontoret 
Remissvar: ekonomikontoret 
Beslut: LV 2014-09-30 

3 (7) 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/569 Motion om att sätta upp trafikspeglar alt införa väjningsplikt mot 
Kungsgatan i Sala 

Parti: (M P) 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: 

2014/592 Motion om parkeringsplatser husvagnar och husbilar 

Parti: (KD) 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: 

2014/651 Motion om körkortsprofil på gymnasiet 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: LV 2014-09-30 

2014/652 Motion om omvårdnadslyft i Sala kommun 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2014/475 Motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: vård- och omsorgnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgnämnden 
Beslut: 

4 (7) 

2014-09-24 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/586 Motion om distributionscentral för varor till kommunens tillagningskök 

Parti: (e) 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: upphandlaren 
Remissvar: upphandlaren 
Beslut: 

2014/562 Motion om sparkspår 

Parti: (S) 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: 

2014/570 Motion om att införa meditation/mindfulness till elever 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

2014/686 Motion om lokalt slakteri 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-04-28 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: 

2014/684 Motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid Täljstenen 

Parti: (V) 
Inkom: 2014-04-28 
Remiss: kultur- och fritids utskottet 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/683 Motion om kost- och livsmedelsplan för Sala kommun 

Parti: (M) 
Inkom: 2014-04-28 
Remiss: ekonomikontoretjupphandlaren 
Remissvar: ekonomikontoretjupphandlaren 
Beslut: 

s (7) 
2014-09-24 



PlmSALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/756 Motion om kött från grisar 

Parti: (C) 
Inkom: 2014-05-22 
Remiss: ekonomikontoretjupphandlaren 
Remissvar: ekonomikontoret/upphandlaren 
Beslut: 

2014/761 Motion om förskola i Varmsätra 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-05-23 
Remiss: bildnings- och lärande nämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/811 Motion om att inrätta social investeringsfond i Sala kommun 

Parti: (KO) 
Inkom: 2014-06-18 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden, ekonomikontoret 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/812 Motion om betygsgrundande studier i samband med sommarskola 

Parti: (KO) 
Inkom: 2014-06-18 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, kultur- och fritidsutskottet 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/889 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun 

Parti: (KO) 
Inkom: 2014-06-18 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

6 (7) 
2014-09-24 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/823 Motion om servering av ekologisk frukt i förskolan 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-06-18 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, tekniska kontoret, ekonomikontoret/ 
upphandlaren 
Remissvar: tekniska kontoret, ekonomikontoret/upphandlaren 
Beslut: 

7 (7) 
2014-09-24 



§ 187 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN ,~~f: 8 

38 (40) 

Sammanträdesdatum 
HA['--; D LII;C; 
il.iiL 7D 201L} 

2014-10-09 

Dnr 2014/565 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom 
ett är 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan 
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen an
mälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför
slaget från vidare handläggning. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/95/2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 198 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



bilaga KS 2G14/95/2 1 (1) 
2014-09-24 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
lill Roos 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarienr :2 o j 4/ t::;Lc:;1Aktbilaga le: 
Dpb: 

MISSIV 

Sammanställning av medborgarförslag som ej behandlats inom 
ett år 

Inledning 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från 
vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

*~~ 
lill Roos 
kommunsekreterare 



1 (1) 
2014~09-24 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
JilI Raas 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarieor 

Dpb: 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 
inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare hand
läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

Finns inga medborgarförslag att redovisa. 

jAktbilaga 



PVISALA 
~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den 18 september 2014 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare hand
läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2014/6 Alternativ arbetsmetod för att utveckla kulturkvarteret Täljstenen 

Förslagsställare: Birgitta Sundberger 
Inkom: 2013-12-16 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: kultur- och fritidskontoret 
Beslut: LV 2014-09-30 

2014/40 Boende för de som inte är kreditvärdiga 

Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: medborgarkontoret, Salabostäder 
Remissvar: medborgarkontoret, Salabostäder 
Beslut: LV 2014-09-30 

1 (2) 
2014-09-24 



~SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/60 Erbjuda boendestöd till fler kommuninvånare 

Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2014-01-27 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: LV 2014-09-30 

2014/253 Föreningarnas Hus framtid 

Förslagsställare: Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/469 Medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

Förslagsställare: Håkan WaliE§n 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: kultur- och fritidskontoret 
Beslut: LV 2014-09-30 

2014/513 Medborgarförslag om att sänka hastigheten på väg 800 

Förslagsställare: Gunnar Eriksson 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: 

2014/667 Medborgarförslag om utsmyckning av rondell 

Förslagsställare: Ulf Westman 
Inkom: 2014-03-31 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: LV 2014-09-30 

2014/743 Medborgarförslag om en grön tillväxtplan 

Förslagsställare: Per Nyström 
Inkom: 2014-05-16 
Remiss: Företagarcentrum 
Remissvar: Företagarcentrum 
Beslut: 

2 (2) 

2014-09-24 
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SALA 
KOMMUN 

§ 188 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

39 (40) 

:ZF: S 

:IAliDLlnG 

2014-10-09 ~rR 71 2 O 14 

Dnr 2014/566 

Uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag som ska 
verkställas 

INLEDNING 
Redovisning av de motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte 
verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/96/2, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2014-09-30, § 199 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



.... SALA llialgw 
~ KOMMUN 

,{S 2014/~G/2 
1 (4) 

2014-09-18 
DIARIENR: 2014/566 

REDOVISNING 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Sofia Nilsson SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunfullmäktige 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Diarienr ,'~ )'p,.}/s". &; ~J jAkIbilaga 5 
Dpb: I 

REDOVISNING 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 
Kommunfullmäktige beslutade, KF § 10, 2009-01-29 att bifalla motion om 
redovisning av verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. 
Motionärerna föreslog att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de 
motioner och medborgarförslag som bifallits men ännu inte verkställts. 

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i tabell på följande 
sidor. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Je?v,z u l~jlJ'l{JVl 
Sofia Nilsson 

Registrator 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

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

www.sala.se 

Sofia Nilsson 

Registrator 
Administrativa enheten 

sofia .ni Isson@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 56 



Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MOTIONER 

Dnr Ärende Beslut Status 

Motion (C) om att 
KF§ 2014/81 skapa ett turistkort för Arbete pågår. 

Sala - "Silver kortet" 63/2014 

Arbete pågår. 
Motion (C) om nya 

KF§ Arbetet med översyn av riktlinjer 
2014/115 upphandlingsregler för och upphandlingspolicy ska 

kvalitet och miljö 62/2014 påbörjat så snart personella 
resurser finns tillgängliga. 

Motion (C) om Arbete pågår. 
2014/307 sammanställning av KF§ Kommunfullmäktiges protokoll 

(2010/228) politiska beslut på lätt 28/2012 
är de första som ska publiceras 
på lätt svenska på kommunens svenska - Polätt 
hems ida. 

Motion (C) och (M) om 

2014/325 att låta medborgarna 
KF§ ställa frågor till Arbete pågår. 

(2011/235) kommunfullmäktige 56/2013 

via chatt 

2014/329 Motion (C), ta fram en 
KF§ Verkställd. 

webbstrategi för Sala Riktlinjer för Sala.se är antagna 
(2011/273) kommun 57/2013 (KS § 128, 2014-06-03) 

2014/339 Motion (C) om att ta KF§ Arbete pågår. 
fram en kommunal 25/2013 Riktlinjer för bredband är klara 

(2011/289) bredbandsstrategi för politisk behandling. 

Motion (C) och (M) om 
2014/340 riktlinjer för hudvårds- KF§ Arbete pågår. 
(2011/295) samt städartiklar i 130/2012 

förskola och skola 

Motion (C) Sala 
kommun uppmanas 
underteckna 

2014/346 deklarationen för KF§ 
Deklarationen verkställd. 

(2012/57) jämställdhet mellan 59/2013 
Framtagande av handlingsplan 
för jämställhet pågår. kvinnor och män 

(CEMRs jämställdhets-
deklaration) 

2 (4) 
2014-0H8 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Motion (S) om 

2014/351 införande av 
studerande-

(2012/123) medarbetare inom 
kommunen 

2014/357 Motion (M) om 

(2012/147) försköningsreglemente 

Motion (M) om 
2014/358 byggnation om 

(2012/152) bryggor vid Måns 
Olsområdet 

Motion (C) om att 
förbättra 

2014/361 förutsättningarna för 

(2012/188) utbyggnad av 
bredband genom 
samordning 

2014/365 Motion (M) 
Avgiftsbefrielse för 

(2012/212) bygglov av solceller 

2014/383 Motion (MP) om 

(2013/70) stadsodling i Sala 

Motion (M) om praktik 

2014/523 förde 
högskoleförberedande 

(2013/50) programmen på Salas 
gymnasieskolor 

KF§ 
133/2012 

KF§ 
134/2012 

KF§ 
135/2012 

KF§ 
24/2013 

KF§ 
10/2013 

KF§ 
62/2013 

KF § 
99/2013 

Arbete pågår. 

Verkställd. 

Verkställd. 
Bryggan ligger på plats. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 
Avgiftsbefrielse kan ges. 
Processarbete kring 
dokumentation pågår. 
Arbete pågår. 
Möjligheterna för stadsodling 
finns i det fortsatta 
utvecklingsarbetet av 
stadsjJarken. 
Verkställd. 
Gymnasieskolans rapport 
redovisades i bildnings- och 
lärandenämnden 16 september. 
Där redovisades planer på att 
införa praktik för de 
studieförberedande programmen 
under 2015_ 

3 (4) 
2014-09-18 



~SAlA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

REDOVISNING AV BIFALLNA EJ VERKSTÄLLDA MEDBORGARFÖRSLAG 

Dnr Ärende Beslut Status 

Medborgarförslag om 
2013/35 borttagande av höga KF§ Arbete pågår. 

(2013/342) kanter vid 175/2013 
Kanterna ska tas bort under 

Vallaskolan hösten 2014. 

Medborgarförslag om 
2014/355 pendlarparkering vid KF§ 

Arbete pågår. 

(2012/145) järnvägsstationen i 125/2012 
Ansökan om statlig 

Ransta medfinansiering är inskickad. 

2014/386 Medborgarförslag om Arbete pågår. 

cykelväg till KF§ Investeringsmedel har getts i 
(2013/94) Ryttargården, SORF 47/2013 strategisk plan för cykelväg till 

SORF under 2015. 

4 (4) 
2014-09-18 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-03 

Namn: Julia Fahlström Björk 

Gatuadress: Ebbagatan 25 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
73325 Sala 

Postnummer, ort: _7,-,3,,3::;3,,31-;' S"A"LA"'-__________ _ 

Telefon: 0705137180 

I 
Förslagets rubrik: 

_ Otrygg väg 

Beskriv och motivera ditt förslag; 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- O 3 
Dla,lenr _ /'klbllaga 
.d..!oi'1/1030 I 

Vägen tlU busshåHsplatsen, via Jakobsbergsgatan och cykelvägen bakom Jakobsbergsgården är väldigt obehaglig, både sent på kvällen och 
tidigt på morgonen. Vägen är dåligt belyst och på ena sidan finns det en å, sedan buskar och träd, andra sidan är det bara en stor yta med 

kultar och sedan ett ålderdomshem, vilket inte ger någon som helst trygghetskänsla när det är mörkt. Det är stora delar av Sala som 

behöver ta den :,ägen för_att ta bussen till t ex skola eller jobb. '.. I 

F.r 641 f'r],.;"''''' v,:')"" p,~",I-", "".'" k.,.,., \-tA nU' lr+.v -t,--..cl o~'" lo.,\Y$"- V~""'" ~<> ... , = et-. 
d~ ;,,,,,<.-'1'1 v'lvrtl V~3~"'" 56"'" J~VI. b tc1~ y-tdo.O"I i"l"'uÅ '~vllCt-""". 

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

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommurlfullmäktige 
Box 304 

73325 Sala 

Underskrift: J"0d'-UL\""-"O"'---__________________________ _ 

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

Virve Svedlund 

Kommunfullmaktiges sekreterare 

virve.sved lund@sala_se 
Direkt: 0224-74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-03 

Namn: Maria Doder 

Gatuadress: Östra tulegatan 49 H 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
73325 Sala 

Postnummer, ort: -'1"3:::3::.32".,,S"-A"'LA"'-_________ _ 

Telefon: 0100331717 

I 
Förslagets rubrik: 

. Skolans lokaler 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

2014-01-22 

BLANKEn: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- O 3 
Diarlanr /Aktbilaga 

·tv I 't / J o 2 ej I I 

Jag går i årskurs nio på Vallaskolan och en sak jag tycker som behövs bättras på är skolans arbetsmiljö. Detta är en sakjag tror jag tror de 
flesta på skolan håller med mig om. På sommarn kan det bli kokhett och på vintern svinkallt i vissa lokaler och ventilationen låter illa, och 

detta upplevs väldigt störande. Jag tycker även att vissa av lokalerna känns trista och ofräscha. De behöver uppgraderas med färg och 

utsmyckning. Med detta tror jag att det skulle öka trivseln bland eleverna. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 

73325 Sala 

Underskrift: _./--)-+1",(/,,,,,I'L/ ~-"-,b"-1L.u,,,J-,-,., (~/CL[_~ __________________ _ 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 7000 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
W'Nw.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-09-23 

Namn: Jonas Eklind 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
73325 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEOBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink, 2014 -09- 2 5 
DiarJanr 

ZO) 

G atu a d re ss: ._~-'=~_~_~_~~~_!~_~ __ ~_?~ _______________ . ______________________ " __ ". __________ . ________________________ . ___ ._ .. ______________ . ____ " ___ """ ____ ... 

Postnu m me r, ort; _?~~~~.~_~!~. __ ... _ ... _._ .. _._ .. _. _____ ... _. ___ ... _. __ ._. __ . ____ ........ ______ . _____ .. _ .. __ . __ .. _. __ ..... _. __ .... ______ . _______ .. ____ .. __ .. ' 
Telefon: 0224-77111 

Förslagets rubrik: 
Översikt av betalningssystemet för arbetsresor 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

~ystemet för arbetsresor till och från daglig verksamhet är utformat på ett sådant sätt att det slår hårt mot svårt funktionsnedsattas 
privatekonomi. 
Ex: Om jag på grund av mitt handikapp exempelvis bara orkar deltaga i och är inskriven i daglig verksamhets verksamhet två dagar!v så 
reser jag tur och retur två gånger!v och får hab-ersättning för två dagar. Jag tvingas däremot betala för fem resor/v vilket gör att jag 
förlorar pengar på att arbeta, detta är fullständigt orimligt! 

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

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
73325 Sala 

Underskrift: 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl u nd@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SKRIVELSE 

Om Medborgarförslag 
Vill du påverka kommunens verksamhet? Har du ideer och förslag på hur Sala 
kommun kan bli bättre? Sedan 2003 har du mÖjlighet att lämna medborgarförslag 
direkt till kommunfullmäktige. 

Följande gäller om du vill lämna ett medborgarförslag {utdrag ur "Arbetsordning för 
kommunfullmäktige': kommunalförfattningssamiing 354/2003} 

Medborgarförslag § 29a 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av 
en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges. 
Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma 
medborgarförslag. 

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli 
eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. 

Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall 
förslagsställaren underrättas, 

Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när 
förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

Det skriftliga medborgarförslaget skickas till 
Kommunfullmäktige, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala 

Ytterligare upplysningar om medborgarförslagsverksamheten 
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Johansson 
0224-10310, e-post: tommy.johansson@sala.se 

Kommunfullmäktiges sekreterare Virve Svedlund 
0224-747011, e-post: virve.svedlund@sala.se. 
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