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SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL 
KOMMUI\ISTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/1164 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till underhåll av hiss i 
Silvergruvan 

INLEDNING 
Skrivelse har inkommit från Sala Silvergruva AB om behov av ekonomiskt bidrag till 

hissen i Silvergruvan. Den hiss som installerats 2003 i U!ricagruvan är nu i behov av 
omfattande underhåll, vilket innebär byte under vår/vinter 2015 av hissens bärande 
konstruktion. Kostnaden beräknas till1,9 miljoner kronor. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/241/1, skrivelse från Sala Silvergruva AB 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp [S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anvisa t9 Mkr i driftbidrag tiB Sala Silvergruva AB, för underhåll av hiss, att 
täckas ur eget kapital. 

BESUJT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anvisa 1,9 Mkr i driftbidrag till Sala Silvergruva AB, för underhåll av hiss, att 
täckas ur eget kapital. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

6{30) 



Bilaga KS 2014/241/1 

....... 
SALA 

SiLVERGRUVA 

Till: Sala kommun 

Ärende: Behov av ekonomiskt bidrag till underhåll av hissen i Silvergruvan 

Sala Silvergruvas i särklass mest populära besöksmål är Ulrica-gruvan, besöksnivån 155meter under 

jord. Möjligheten att göra turer nertill155meter under jord är helt avhängig av en fungerande hiss, 

till skillnad från andra nivåer dit man kan gå i trappor. Den hiss som installerades 2003 är nu i behov 

av omfattande underhåll för att fortsatt möta kraven från det ökade antal besökare som bolaget 

arbetar för att dra till Sala och gruvan framöver. 

Detta underhåll innefattar byte av masten, dvs hissens bärande konstruktior.en och bör göras 

under vår/vintern 2015. Kostnaden beräknas till1,9 miljoner kr, medel som bolaget inte kan 

finansiera på egen hand. 

styrelsen för Sala silvergruva vänder sig därför till huvudägaren Sala kommun för att få hjälp med 

finansieringen av dessa för silvergruvan nödvändiga åtgärder. 

Sala 2014-11-13 

~~~ ~-d~~Ll..& / 

Lena Hjelm-Wallen 

Ordförande 

Katarina Litzen 

VD 

Sala Silvergruva AB 
Drottning Christinas Väg 

733 36 SALA 
www.salasilvergruva.se 
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Sammanträdesdatum 
:'; J ·~ l 2 ~- l 4 

2014-12-02 

Dnr 2014/1209 

Reviderad strategisk plan 2015-2017 för Sala kommun 

Beredning 
Handlingar inkommer, 
Bilaga KS 2014/243/1, Socialdemokraternas förslag till reviderad strategisk plan 
2015-2017, med ramunderlag och resultaträkning 
Bilaga KS 2014/243/2, gemensamt förslag till reviderad strategisk plan 2015-2017 
från Centerpartiet, Moderaterna, Salas Bästa, Folkpartiet Liberalerna samt Krist
demokraterna, med ramunderlag och resultaträkning 
Ekonomichef Mårten Dignell, ekonomichef Lennart Björk, controller Inger Lind
ström samt redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 

Per-Olov Rapp (S) föredrar Socialdemokraternas förslag, Bilaga KS 2014/243/1. 

Carola Gunnarsson (C) föredrar gemensamt förslag från Centerpartiet, Moderaterna, 
Salas Bästa, Folkpartiet Liberalerna samt Kristdemokraterna, Bilaga KS 2014/243/2 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till Socialdemokraternas förslag, Bilaga KS 2014/243/1. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Centerpartiets, Moderaternas, Salas Bästas, Folkpartiet Liberalernas samt 
Kristdemokraternas gemensamma förslag, Bilaga KS 2014/243/2. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas förslag och Centerpartiets, 
Moderaternas, Salas Bästas, Folkpartiet Liberalernas samt Kristdemokraternas 
gemensamma förslag och finner Socialdemokraternas förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stöder Social
demokraternas fö rslag röstar ja, den som stöder Centerpartiets, Moderaternas, Salas 
Bästas, Folkpartiet Liberalernas samt Kristdemokraternas gemensamma förslag 
röstar nej . Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spåreho 
(S), Glenn Andersson (S), Amanda Lindblad (S), Alette Marie Lindgren (S), Gunnel 
Söderström (V) och Monica Fahrman (MP)] och 8 nej-röster [Carola Gunnarsson (C), 
Hanna Westman (SBÄ), Christer Eriksson (C), Elisabet Pettersson (C), Peter Molin 
(M), Lars Alderfors (FP),Eva Axelsson (KO) samt Allan Westin (M).] 

Utdragsbestyrkand e 
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BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOI<Oll 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

g.tt fastställa Reviderad Strategisk plan 2015-2017 för Sala kommun i enlighet med 
Bilaga KS 2014/243/2. 

Reservation 
Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (Sj, Glenn Andersson (Sj, Amanda Lindblad (S), 
Alette Marie Lindgren (S) och Monica Fahrman (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmän för Socialdemokraternas förslag, Bilaga KS 2014/243/1. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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nilaga ~s 20 14/ 243/2 SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Centerpartiet 
Moderaterna 
Salas Bästa 
Folkpartiet Liberalerna 
Kristdemokraterna 

20141202 

Reviderad strategisk plan 2015-2017 för Sala kommun 

Ink. 2014 -12- O 2 

l juli 2014 fastställde kommunfullmäktige Budget 2015 och Verksamhetsplan 
2016-2017 för Sala kommun. Dessa är nu föremål för revidering. 

Det är viktigt att understryka att revideringen av budget 2015 och 
verksamhetsplan 2016-2017 inte är någon ny budgetprocess. Vid revideringen 
ska hänsyn tas till de omvärldsförändringar som skett som inneburit förändringar 
i skatteunderlagsprognoser, förändringar av statsbidrag, nya beräkningar av 
pensionskostnader mm. Det vill säga sådana faktorer som vi inte direkt kan 
påverka från den enskilda kommunens sida. 

Därutöver ska ett antal framställningar som gjorts från kommunens nämnder m 
fl under de fem månader som gått sedan budgeten behandlades i juni hanteras. 
Det rör frågor som då ej var kända eller tillfyllest beredda. 

Vi har också vid revideringen av strategisk plan tagit hänsyn till 
kommunrevisionens påpekande om hanteringen av de medel som ställs till 
kommunstyrelsens förfogande. 

Driftsbudget 

Vi föreslår att kommunstyrelsens ram förstärks enligt följande: 

Kostnadsökning för samhällsfinansierade resor 2015- 2017: + 1 243 tkr 

Förstärkning- upphandlingsverksamheten 2015- 2017:+ 700 tkr 

Svartådalen ek för- natur- och kulturcenter i Prosthagen 2015-2017: + 200 tkr 

Sätra IF, Gropen 2015: + 574 tkr, 2016: + 520 tkr 

Till kommunstyrelsens förfogande 2015- 2017: + 1 000 tkr 

Vi föreslår vidare att vård- och omsorgsnämndens ram förstärks enligt följande: 

Ramförstärkning för öppnande av ca 9 pi Parklängan 3 samt förstärkning av 
Hemtjänsten 2015-2017: + 7 000 tkr 

Därutöver föreslår vi att en omfördelning görs mellan nämnderna inom sedan 
tidigare beslutad ram på grund av ny politisk nämndsindelning och ny 
förvaltningsorganisation. 

l nvesteri ngsbudget 

l investeringsbudgeten har förändringar gjorts i syfte att få en budget som bättre 
stämmer överens med verkligheten. Under flera år har investeringsbudgeten 
vida överstigit vad som är realistiskt både ur ekonomiskt och 
planerings/genomförandeperspektiv. Det som kan anses vara en realistisk 
investeringsvolym för Sala kommun är avskrivningarna plus årets resultat, dvs 



omkring 80 miljoner kr. l den budget som antogs i juni 2014 är 
investeringsbudgeten för 2015 på 154 mkr. Till detta skallläggas de omfattande 
överföringar som enligt prognos kommer att föreslås i samband med bokslutet. 

En första justering av investeringsbudgeten har därför gjorts utifrån principen att 
om det inte finns en plan som visar när kostnaden ska uppstå eller dess storlek så 
ska kostnaden inte finnas med i investeringsbudgeten. Denna justering innebär 
inte att det inte kommer att uppstå kostnader för investeringen. Investeringen 
får däremot läggas in när man är säker på att den kommer att uppstå, tidpunkten 
när den kommer att uppstå och dessutom att man kan man göra en rimlig 
bedömning av storleken. 

Arbetsgången för investeringarna blir därmed fortsättningsvis att först föra en 
politisk diskussion om behovet av investeringen och sedan fatta beslut om att en 
investering ska göras. Därefter genomförs ev detaljplanearbete samt 
projektering och kostnader beräknas. Först därefter läggs investeringen in i 
planen. 

En förstärkning av planenheten har gjorts inför 2015 vilket är en av 
förutsättningarna för att detta arbetssätt ska vara realistiskt och möjligt. 
Därutöver krävs resurser för projektering och upphandling. Av denna anledning 
föreslås ytterligare upphandlingsresurser i driftsbudgeten. 

Justeringarna i investeringsbudgeten berör endast Tekniska kontoret. 

Pågående utredningar mm 

l budgeten för 2015 finns medel anslagna för en utredning kring hur 
trygghetsboenden ska kunna etableras i anslutning tillÅsgården i Möklinta, i 
anslutning till Björkgården i Västerfärnebo, i Ransta samt i Sala. Det är en 
angelägen utredning som bör genomföras under våren 2015 för att möjliggöra 
att frågan hanteras i samband med behandling av strategisk plan 2016- 2018. 
Medel finns även för en utredning kring hur Lindgården i Kila ska kunna öppnas 
igen som ett vård- och omsorgsboende i kombination med ett trygghetsboende 
med sikte på verksamhetsstart 2016. l verksamhetsplan 2016- 2017 finns medel 
anslagna också för driften av verksamheten. 

Utredning pågår också kring Kulturkvartet Täljstenen. Utredningsarbetet måste 
genomföras under våren 2015 för att möjliggöra att ärendet hanteras i strategisk 
plan 2016-2017. 

Från såväl Vård- och omsorgsnämnden som Bildnings- och lärandenämnden har 
påvisats behov av nya lokaler för olika ändamål. Dessa behov måste diskuteras i 
ett bredare perspektiv för att vi ska kunna ha en strategisk ansats kring 
lokalplaneringen som möjliggör ett effektivare resursutnyttjande utifrån en 
långsiktig planering. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2015 fastställs till 
231 689 tkr samt 



att driftbudget/plan för kommunstyrelsen år 2016 fastställs till 232 420 tkr och år 
2017 till 233 411 tkr kr, 
att driftsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2015 fastställs till 471 535 
tkr samt 
att driftbudget/plan för skolnämnden år 2016 fastställs till 474 113 tkr och år 
2017 till478 607 tkr, 
att driftsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs 
till 451 010 tkr samt 
att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till 459 293 
tkr och år 2017 till 465 636 tkr, 
att driftsbudgetens nettoanslag för revisionen år 2015 fastställs till 845 tkr samt 
att driftbudget/plan för revisionen år 2016 fastställs till 795 tkr och år 2017 till 
795 tkr, 
att driftsbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2015 fastställs till 3 233 
tkr samt 
att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2016 fastställs till 3 233 tkr och år 
2017 till3 233 tkr. 

Investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa justeringar i investeringsbudgetens nettoanslag för 2015 i tkr samt 
investeringsplan för 2016 och 2017 i tkr enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

Tekniskt kontor (beslut juni 2014 inom parentes) 
Lås och inbrottslarm 
2015:500 2016: 500 {l 000) 2017:500 
Tillagningskök- Varmsätra, Ängshagen 
2015: o (5 000) 2016: o (5 000) 2017: 10 000 
Fastigheter med kulturhistoriskt värde 
2015: 250{800) 2016: 0(800) 2017:0(800) 
Ransta skollokaler 
2015: 5 000 (50 000) 2016: 45 000 (50 000) 
Klimatanläggning, biblioteket 
2015: 1 500 (O) 
Summa Lokalförvaltarna 
2015: 31 370 (80 420) 2016: 54 500 (65 300) 
Kommunala gator och vägar 
2015: 11 300 2016: 6 000 
Parkverksamhet 
2015: 7 100 (8 500) 2016: 2 850 (7 050) 
Gruvans vattensystem 
2015: o (4 000) 2016: 
VA-ledningar 
2015:17 000 (25 000) 2016:9 300 (17 300) 

2017: 50 000 (O) 

2017: 111620 (52 420) 

2017: 8 000 (35 200) 

2017: 8 900 (3 300) 

2017: 

2017: 7 300 (19 800) 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 

KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 
2014 Kapkostn exkl kapk 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 6 237 o 6 237 
Personalkontor 9 949 o 9 949 
Medborgarkontor 45 236 1 858 43 378 
Ekonomikontor 8 857 o 8 857 
Tekniskt kontor 59 102 7122 51 980 
Kultur- och fritidskontor 42 677 225 42 452 
Samhällsbyggnadskontor 65446 854 64 592 
Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 
övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 
Kostenheten 54 698 o 54 698 
Summa Kommuns!}'_relsen 621 358 70105 551 253 
Revision 790 o 790 
Överförmyndare 3 323 o 3 323 
Bildnings- och lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 
Vård- o oms.nämnd 554 545 1 444 553 101 
TOTALT KOSTNADER 1 729155 78 260 1 650 895 

löner 
2% 

21 
133 
467 
146 

1 377 
295 
374 
488 

o 
o 
o 
o 

3 301 
5 

60 
6 305 
6 638 

16 309 

Alliansens förslag Reviderad 
strategisk plan 2015-2017 

Från tidig Kapital k Kapitalk 
LE_ lan bef objekt bu~C?_j 

o o 
o o o 

-2 552 961 548 
o o 

700 6556 2 210 
1 275 180 41 

912 976 
3645 409 

44 730 5 528 
11 514 3 860 

-577 68 498 13 572 
o o 
o o 

o 3 129 1 116 
-4 080 887 997 
-4657 72 514 15 685 

INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig justering 
Avgifter stats b Interna 

Nämnd/ Kontor 
Övrig_a int TOTAL Avgifter Interna 

Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningsljänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -5 619 
övrigt intäktsfinansierat -49 982 -278 -93 161 -3 305 -146 726 o -687 
Kostenheten o -201 -54 497 o -54 698 o o 
Summa Kommunstyrelsen -58 067 -6 586 -301 322 -46 174 -412 149 o -6 306 
Revision o o o o o o o 
Överförmyndare o -150 o o -1 50 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 -85 601 o o 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130 500 o o 
TOTAL T KOSTNADER -77 761 -63 745 -374 955 -111 939 -628 400 o -6 306 

2014-12-02 

SALAKffivHVfUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- O 2 
Aktbilaga 

5 . l/ f r- - l l -..,../ l 
7 

Kapitalk Förändring Reviderad 
i ram strat plan stra~lan 

o 2 430 228 
o 1 042 o 

1 509 935 -620 
o o 700 

8 766 1 880 o 
221 2 230 1 094 

1 888 2 500 1 543 
4 054 -865 o 

50 258 
15 374 

1 000 
82 070 11 152 2945 

o 50 
o 

4 245 4 272 -114 
1 884 16 081 7 886 

88199 31 555 10 717 

Summa 
Övriga int TOTAL intäkter 

o o -280 
o o -260 
o o -6 477 
o o -100 
o o -21 132 
o o -5 485 
o o -12 806 
o o -12 185 

o -5 619 -157 619 
o -687 -147 413 
o o -54 698 
o -6 306 -418 455 
o o o 
o o -150 
o o -85 601 
o o -130 500 
o -6 306 -634 706 

KPI 
Uppr 

Summa 
kostnader 

8 916 
11 124 
43117 

9 703 
64 703 
47 567 
70 897 
33 387 

o 
157619 
147 413 
55 698 

650144 
845 

3 383 
557 136 
581 510 

1 793 018 

NETTO 
RAM 

8636 
10 864 
36 640 
9 603 

43 571 
42 082 
58 091 
21 202 

o 
o 

1 000 
231 689 

845 
3 233 

471 535 
451 010 

1 158 312 

0,0% 

DiffBud 
2014 

2 679 
1175 

-2 119 
846 

5 601 
4 890 
5 451 
-418 

8 759 
922 

1 000 
28 786 

55 
60 

7 997 
26 965 
63 863 

Diff Netto 
Budg 2014 

2 679 
1 175 

-2 119 
846 

5 601 
4 890 
5 451 
-418 

3 140 
235 

1 000 
22 480 

55 
60 

7 997 
26 965 
57 557 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 
2014 K~kostn exklkapk 

Nämnd! Kontor 
Kommunchef 6 237 o 6 237 
Personalkontor 9 949 o 9 949 
Med borgarkontor 45 236 1 858 43 378 
Ekonomikontor 8 857 o 8 857 
Tekniskt kontor 59 102 7 122 51 980 
Kultur- och fritidskontor 42 677 225 42 452 
Samhällsbyggnadskontor 65446 854 64 592 
Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 
Övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 
Kostenheten 54 698 o 54 698 
Summa Kommuns!l_relsen 621 358 70105 551 253 
Revision 790 o 790 
Överförmyndare 3 323 o 3 323 
Bildnings- och lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 
Vård- o oms.nämnd 554 545 1 444 553 101 
TOTAL T KOSTNADER 1 729 155 78260 1 650 895 

löner 
2% 

21 
133 
467 
146 

1 377 
295 
374 
488 

o 
o 
o 
o 

3 301 
5 

60 
6 305 
6 638 

16 309 

Alliansens förslag Reviderad 
strategisk plan 2015-2017 

Från tidig Kapital k Kapital k 
[p_lan bef obj_ekt bue!g pro· 

o o 
o o o 

-2 552 746 746 
o o 

700 6 382 3 289 
1 275 207 54 

909 1 406 
3 092 727 

43 425 7 154 
10 366 6 009 

-577 65127 19 385 
o o 
o o 

o 2 476 1 847 
-4 080 772 1 355 
-4 657 68 375 22 587 

INTAKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI!Övrig justering 
Alfgifter statsb Interna 

Nämnd/ Kontor 
Övrjg_a int TOTAL Avgifter Interna 

Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -5 940 
övrigt intäktsfinansierat -49 982 -278 -93 161 -3 305 -146 726 o -1 688 
Kostenheten o -201 -54 497 o -54 698 o o 
Summa Kommunstyrelsen -58 067 -6 586 -301 322 -46 174 -412 149 o -7 628 
Revision o o o o o o o 
Överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 -85 601 o o 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130 500 o o 
TOTALT KOSTNADER -77 761 -63 745 -374 955 -111 939 -628 400 o -7 628 

2014-12-02 

Kapital k Förändring Reviderad Summa Diff Bud 
i ram strat plan strat plan kostnader 2014 

o 2 330 228 8 816 2 579 
o 1 042 o 11 124 1 175 

1 492 455 -620 42 620 -2 616 
o o 700 9 703 846 

9 671 1 880 o 65 608 6 506 
261 2 610 1 040 47 933 5 256 

2 315 2 500 1 543 71 324 5 878 
3 819 -1 000 o 33 017 -788 

50 579 157 940 9 080 
16 375 148 414 1 923 

1000 55 698 1 000 
84 512 10 817 2 891 652197 30 839 

o o 795 5 
o 3 383 60 

4 323 6 772 -114 559 714 10 575 
2 127 24 121 7 886 589 793 35 248 

90 962 41 710 10 663 1 805 882 76 727 

Summa NETTO Diff Netto 
Övriga int TOTAL intäkter RAM 2014 

o o -280 8 536 2 579 
o o -260 10 864 1 175 
o o -6 477 36 143 -2 616 
o o -100 9 603 846 
o o -21 132 44476 6 506 
o o -5 485 42448 5 256 
o o -12 806 58 518 5 878 
o o -12 185 20 832 -788 
o 
o -5 940 -157 940 o 3 140 
o -1 688 -148 414 o 235 
o o -54 698 1 000 1 000 
o -7 628 -419 777 232 420 23 211 
o o o 795 5 
o o -150 3 233 60 
o o -85 601 474 113 10 575 
o o -130 500 459 293 35 248 
o -7 628 -636 028 1 169 854 69 099 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 
2014 KaQkostn exkl kaQk 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 6 237 o 6 237 
Personalkontor 9 949 o 9 949 
Medborgarkontor 45 236 1 858 43 378 
Ekonomikontor 8 857 o 8 857 
Tekniskt kontor 59 102 7 122 51 980 
Kultur- och fritidskontor 42 677 225 42 452 
Samhällsbyggnadskontor 65446 854 64 592 
Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 
Intäktsfinansierad verksamhet: o o o 
Lokalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 
övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 
Kostenheten 54 698 o 54 698 
Summa KommunsMetsen 621 358 70105 551 253 
Revision 790 o 790 
Överförmyndare 3 323 o 3 323 
Bildnings- och lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 
Vård- o oms.nämnd 554 545 1 444 553 101 
TOTAL T KOSTNADER 1 729 155 78 260 1 650 895 

löner 
2% 

21 
133 
467 
146 

1 377 
295 
374 
488 

o 
o 
o 
o 

3 301 
5 

60 
6 305 
6 638 

16 309 

Alliansens förslag Reviderad 
strategisk plan 2015-2017 

Från tidig Kapital k Kapital k 
~an bef objekt budgproj 

o o 
o o o 

-2 552 610 903 
o o 

700 6 159 4 213 
1 275 170 61 

879 1 822 
2 595 1 237 

o o 
42 467 7 697 

9 603 7 896 

-577 62 483 23 829 
o o 
o o 

o 1 440 2 644 
-4 080 674 1 696 
-4 657 64597 28169 

INTAKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig justering 
Alfgifter stats b Interna Övr!g_a int TOTAL A119.ifter Interna 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -1 o 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: o o o o 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -5 525 
övrigt intäktsfinansierat -49 982 -278 -93 161 -3 305 -146 726 o -2 812 
Kostenheten o -201 -54 497 o -54 698 o o 
Summa Kommun~elsen -58 067 -6 586 -301 322 -46174 -412 149 o -8 337 
Revision o o o o o o o 
Överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 -85 601 o o 
Vård- o oms. nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130 500 o o 
TOTALT KOSTNADER -77 761 -63 745 -374 955 -111 939 -628 400 o -8 337 

2014-12-02 

Kapital k Förändring Reviderad Summa Diff Bud 
i ram strat plan strat....e_lan kostnader 2014 

o 2 330 228 8 816 2 579 
o 1 042 o 11 124 1 175 

1 513 455 -620 42 641 -2 595 
o o 700 9 703 846 

10 372 2180 o 66 609 7 507 
231 2 610 520 47 383 4 706 

2 701 2 500 1 543 71 710 6 264 
3 832 -880 o 33150 -655 

o o o 
50 164 157 525 8 665 
17 499 149 538 3 047 

1000 55 698 1 000 
86 312 11 237 2 371 653 897 32 539 

o o 795 5 
o 3 383 60 

4084 11 505 -114 564 208 15 069 
2 370 30 221 7 886 596 136 41 591 

92 766 52 963 10143 1 818 419 89 264 

Summa NETTO Diff Netto 
Övr_ig_a int TOTAL intäkter RAM 2014 

o o -280 8 536 2 579 
o o -260 10 864 1 175 
o o -6 477 36 164 -2 595 
o o -100 9 603 846 
o o -21 132 45477 7 507 
o o -5 485 41 898 4 706 
o o -12 806 58 904 6 264 
o o -12 185 20 965 -655 
o o o o o 
o -5 525 -157 525 o 3 140 
o -2 812 -149 538 o 235 
o o -54 698 1 000 1 000 
o -8 337 -420 486 233 411 24 202 
o o o 795 5 
o o -150 3 233 60 
o o -85 601 478 607 15 069 
o o -130 500 465 636 41 591 
o -8 337 -636 737 1 181 682 80 927 



Alliansen och Salas Bästa 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till reviderad strategisk plan 2015-2017 Ink. 2014 -12- O 2 

2öi 4-/1 2 o9 ~erz;ga 

RESUL TA TRÄKNING 

Budget Plan Plan 
2015 2016 2017 

Verksamhetens intäkter Not 1 254 817 263 567 271 961 
Verksamhetens kostnader Not 2 -1 354 694 -1 366 209 -1 380 307 
Avskrivningar -56 547 -58 525 -60 276 

VERKSAMHETENSNETTOKOSTNADER -1 156 425 -1 161 168 -1 168 622 

skatteintäkter 898 047 943 757 989 057 
Generella statsbidrag och utjämning 267 228 261 704 254 547 
Finansiella intäkter Not 3 4 013 3 499 3 499 
Finansiella kostnader Not4 -9 213 -9 629 -10 556 

RESULTAT FORE EXTRAORDINARA 
POSTER 3 651 38 163 67 924 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ARETS RESULTAT 3 651 38163 67 924 

2014-12-02 



Bilaga KS 2014/243/1 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- O 2 

SOCIALDEMOKRATERNAs REVIDERADE BUDGETFÖRSLAG OCH 
VERKSAMHETSPLAN 2015-2017, SALA KOMMUNFULLMÄKTIGE 15 
DECEMBER 2015 

Det ekonomiskpolitiska läget. Allmänt 

Enligt de flesta konjunkturbedömare återhämtar sig den svenska ekonomin gradvis de närmaste 
åren. Arbetslösheten minskar successivt från nuvarande höga nivåer. Samtidigt finns tydliga 
risker för en dämpad tillväxt på våra viktigaste exportmarknader. Dessa farhågor har ökat den 
senaste tiden till följd avgeopolitiska oroligheter i vår närmaste omvärld. Hushållen håller upp 
BNP genom förväntade ökade konsumtionsutgifter och minskat sparande. Oklart är f.n. framtida 
investeringar i bostadssektorn. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. 
Trots detta förväntas skatteunderlagets reala tillväxt uppgå till 2,1 o/o 2015 och 2,0 o/o 2016. 

Sala kommun, liksom många andra kommuner i Sverige, står inför stora utmaningar och vägval. 
Globalisering, demografi, ny teknik, värderings- och klimatförändringar samt internationella 
konflikthärdar och hot är bara några av de drivkrafter som obönhörligen påverkar utvecklingen. 
En annan trend är att befolkningen blir allt äldre och att allt färre skall försörja allt fler. Det 
ställer stora krav på skola, vård och omsorg. Det innebär också en utmaning beträffande 
försörjning av kompetent och välutbildad arbetskraft liksom behovet av en rörligare 
arbetsmarknad. 

Sala kommun behöver ta höjd för en stark ekonomi för att klara framtida åtaganden inom 
välfärdssektorn. Vi behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande och 
långsiktiga planer för äldreomsorgen, skolan, näringsliv och arbetsmarknad samt 
infrastrukturutbyggnad (kommunikationer, bostäder mm). Den ekonomiska situationen inför 
2015 ser bättre ut än föregående år men flera års uppdämda behov inom inte minst Vård och 
Omsorg och nya investeringsbehov i bl. a skolbyggnader ställer krav på en balanserad och 
kontrollerad hushållning med resurserna över tid. 

Den 23 oktober 2014 överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Den 
3 december fattar riksdagen beslut om statens finansiella ramar. Rambeslutet är sedan styrande 
för den fortsatta riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen på så sätt att utgiftsramarna inte 
får överskridas när varje utgiftsområde behandlas i de olika utskotten. Riksdagens beslut om 
finansiella ramar kommer att påverka mängden, inriktningen och nivån på statliga 
stimulansåtgärder till kommunsektorn. 



Socialdemokraternas budgetförslag för Sala kommun ger ett överskott på ca+ 10 mkr. Det läggs 
mot bakgrunden av flera osäkra parametrar. Bland de viktigare hör utvecklingen av tillväxten, 
arbetsmarknadsläget och inflationen samt det instabila politiskt läget i riksdagen. Särskilt 
oroande är utvecklingen i Ukraina och Syrien och det förändrade geopolitiska landskapet i 
Europa. 

Nu behövs förståelse, strategier och metoder för att möta och hantera de övergripande 
drivkrafter och trender som påverkar det kommunala uppdraget framöver. Visionen som 
vägleder oss är att år 2024 har Sala passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart 
samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen. 

EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, 
energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna nationella mål 
för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på 
regional och lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för 
alla" ska uppnås. 

Inriktning av Strategisk plan 2015 - 2017 

Drift 

styrelse och nämnderna begärde i samband med beredning inför budget i juni 2015 
driftförstärkningar på sammanlagt drygt 51 mkr. I samband med reviderade verksamhetsplaner 
har ytterligare behov om ca 2 mkr redovisats inom kommunstyrelsens ansvarsområde, 
tilläggsyrkanden framställts om fler färskoleavdelningar samt behov av platser för särskilda 
boenden och ökade resurser för att möta volymökning av hemtjänsttimmar. Därtill redovisar 
Vård- och omsorgsnämnden en underbalanserad verksamhetsplan, -7,8 mkr. 

Tillsammans står BLN och VON för över 80% av kommunens budget, huvudsakligen 
personalkostnader. Vi bedömer att rationaliseringsarbetet allmänt bör kunna fortsätta 
ytterligare något men att det inte på långa vägar kan täcka upp alla de behov som nu föreligger. 
Ökad intäktsfinansiering, i praktiken höjda avgifter, kan i ringa grad finansiera nödvändiga 
förstärkningar inom förskola, skola och vård- och omsorg. Efter flera år av rationaliseringar och 
effektiviseringar ligger ytterligare kostnadsbesparingar i marginalen för finansiering av 
framlagda äskanden. Nu återstår hårdare prioriteringar och omfördelningar för att klara 
framtida behov och utmaningar. 

Önskvärt vore att kommunsektorn tillfördes kompensation för av statsmakten ofinansierade 
reformer och tvingande föreskrifter, att staten höjer nivån på de generella statsbidragen liksom 
att ineffektiva skattenedsättningar och utgifter prioriteras bort. Riktade bidrag bör också 
övervägas inom särskilt utsatta områden. Om det inte sker krävs betydande skattehöjningar i 
framtiden för att klara kommunens åtaganden. 
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I 2015 års kommunala budget prioriterar socialdemokraterna att höja uppräkningen av löner till 
2 o/o för att närma sig faktiskt nivå enligt slutna avtal. Detta för att inte styrelse och nämnder 
skall hela tiden ligga med dolda rationaliseringsbehov i sina personalstater. 

En stor del av våra förslag beträffande kommunstyrelsen handlar om viktiga infrastruktur
satsningar för att klara drift av föreslagna investeringar, bygga ut service och olika typer av 
tjänster till medborgarna. Vi förstärker särskilt samhällsbyggnadskontoret med 2,5 mkr för att 
snabbare kunna ta fram fler detaljplaner och hantera fler bygglov till följd av ökad efterfrågan på 
etableringar och nybyggnation. Vi satsar också på utbyggd kollektivtrafik med fria resor på 
Silverlinjen som en viktig nyhet. 

Bildnings- och lärandenämnden tillförs ytterligare en förskola till följd av kraftigt ökat barnantal. 
Extra resurser på 2 mkr ges också för att förstärka arbetet att närmare sig uppfyllande av 
planeringstalet 14/20 i förskolan. Den stora satsningen inom skolans värld sker på 
investeringssidan med nybyggnad av förskola/skola i Ransta, klar 2016, och förslag till 
nybyggnad av förskolor/skolor i centrala Sala- Lärkbacksskolan/Vallaskolan, klara 2016 resp. 
2018. Ny förskola/skola Varmsätra beräknas vara klar 2017. Nuvarande lokaler i Varmsätra har 
stora brister när det gäller kök, ventilation, tillgänglighet och skolgårdssäkerhet vid 
ankommande lastfordon. Vi ser lokalerna som användbara utanför skoltid som "Bygdens hus" 
och som kan användas av olika ideella föreningar. 

Kungsängsgymnasiets geografiska läge har varit föremål för livliga diskussioner och förslag. Vi 
menar att frågan först kan avgöras när programutbudet för gymnasieskolan är framtaget i ett 
mera långsiktigt perspektiv. Kungsängsgymnasiet idag är i relativt gott skick och bör därför tills 
vidare fortsätta inrymma gymnasieskolans teoretiska program. Programutbud och lokalisering 
av de praktiska pragramen bör konsekvensbeskrivas och kostnadsberäknas, i synnerhet bör 
frågan hanteras parallellt i utredningen av Ö s by som Grönt Kompetenscentrum. I avvaktan på 
detta lägger vi för närvarande inga medel för m-. gymnasieskola i centrala Sala 2017/2018. Vi 
lyfter istället verksamhetsutveckling och profilering som skolans mer angelägna behov för 
närvarande än flytt av lokaler. 

Kommunens verksamheter står inför gemensamma utmaningar gällande stora pensions
avgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både 
ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt 
ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att 
arbeta heltid om man så vill. 

Vi eftersträvar en sammanhållen arbetstid, där de delade turerna minimeras. Att arbeta 
strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer att påverka organisationens 
kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. Vi 
avsätter därför projektresurser under 18 månader för att ta fram en fungerande koncept för att 
förverkliga rätten till heltid i hela kommunen. 



Den fortsatta långsiktiga inriktningen i socialdemokratins politiska arbete kommer att vara att 
skapa utrymme för satsningar inom skola, barnomsorg, vården av de äldre, näringslivsarbete, 
jobbskapande för unga samt infrastruktursatsningar inom kollektivtrafik och säkra 
vägar l cykelleder samt planfria järnvägsövergångar. 

En fortsatt och intensifierad översyn och uppföljning av verksamheter, kostnader och intäkter 
behövs för att kunna upprätthålla en god hushållning av tilldelade resurser. Kommunstyrelsens 
metoder för ekonomisk uppföljning, uppsikt och omvärldsanalys behöver utvecklas och 
förstärkas i detta syfte. 

Det demografiska trycket och kraven på bättre kvalitet i välfärden kommer de närmaste 
decennierna innebära kraftigt ökade kommunala kostnader varför det är nödvändigt uppnå ett 
långsiktigt och varaktigt överskott på 2 %av skatter och bidrag. En illustration till det 
demografiska kostnadstrycket redovisar Vård- och omsorgsnämnden i sina budgetäskanden, 
sammanlagt över 19 mkr för 2015. 

Investeringar 

År av uppdämda investeringsbehov blir allt tydligare. Inte minst när det gäller skolbyggnader 
och VA- verksamhet. Dessutom kostar det på i investeringsvolym och driftkostnader att nå 
målsättningen om en befolkning på 25 000 invånare år 2024. En översyn, genomlysning och 
prioritering av objekt i investeringsbudgeten i kommande strategiska planer är nödvändiga för 
att kunna upprätthålla god ekonomisk hushållning och för att kunna hålla en budget i balans. 

Årsbudget 2014 för investeringar, 168 947 tkr, är enligt vår bedömning alldeles för hög både ur 
ekonomisk och ur genomförandesynpunkt. Prognosen i oktober 2014 visar utfall på ca 85 529 
tkr, dvs. en förbrukning på drygt 50 %. Detta är att misshushålla med resurser. 

Ett riktmärke för årliga investeringar de närmaste åren bör vara 70-80 mkr. I vårt förslag för 
2015 uppgår investeringarna till103 mkr. Fyra investeringsobjekt står för 2/3 av 
investeringarna; LSS-boende, Medfinansiering resecentrum, stadsparken, Vatten och avlopp. 

Finansiellt mål för kommunens investeringar är att investeringar skall vara självfinansierade. 
Undantag kan medges för större investeringsobjekt. 
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Aktuella och påbörjade ärenden att bevaka och slutföra 

I slutet av 2013 slöts ett treårigt avtal mellan Sala kommun och Företagarcentrum i Sala 
ekonomisk förening rörande näringslivsfrågor och turismstrategiska frågor. Företagarcentrum 
ansvarar för att leda och samordna Sala kommuns näringslivsarbete, exklusive strategiska 
etableringsfrågor, utifrån av Sala kommun antaget näringslivsprogram. För det ersätts 
Företagarcentrum med 3,3 mkr. Samverkan och samordning med den kommunala förvaltningen 
behöver fördjupas. Näringslivsprogram och turismstrategi är under framtagande. 

I Svenskt Näringslivs återkommande rankning av företagsklimat hamnade Västmanland och 
Sala kommun traditionsenligt långt ned på skalan. Under de senaste åren har fler insatser gjorts 
för att förbättra företagsklimatet Målsättningen bör vara att senast 2016ligga på den övre 

halvan i rankningen. 

Under 2014 har Länsstyrelsen tagit fram Affärsplan för Västmanland- I Västmanland 
löser vi globala utmaningar" samt ett regionalt utvecklingsprogram RUP 2014-2020- en 
mångfaldsdriven tillväxt". Sala kommun har deltagit i olika seminarier och yttrat sig de båda 
dokumenten. Nu gäller det att få "verkstad" utifrån framtagna planer men också se till att 
utveckling sker i hela länet. Sala kommun har gått med i Stockholm Business Alliance vilket kan 
skapa bättre förutsättningar att locka investerare och nya etableringar till Sala. 
Kommunstyrelsen har också under hösten 2014 antagit en innovationsstrategi för utveckling 
och tillväxt. 

För attSalaskall nå visionen om 25 000 invånare år 2024 krävs att fler bostäder byggs. Idag 
saknas uppskattningsvis ca 200 lägenheter i Sala. Nu krävs ett bostadspolitiskt program för att 
nå målen. Kommunerna, staten och byggbolagen har ett delat ansvar för att det byggs bostäder 
som invånarna behöver och efterfrågar. Vi behöver intensifiera arbetet med att tillhandahålla 
attraktiv mark och god plan beredskap. Vårt kommunala bostadsföretag behöver våga ta steget 
ut att bygga mer och fler hyresbostäder. 

Under 2013 inköptes Löparen 6, 7 och 9 genomförts som ett led att utveckla Östra kvarteren. 
Hösten 2013 fick Enheten för Plan- och utveckling i uppdrag att ta fram ett planprogram för 
Östra kvarteren (inkl. Silvervallen J för att ta ett helhetsgrepp om området och möjliggöra vidare 
detaljplanearbete och utveckling. I maj 2014 förlängde kommunstyrelsen befintligt avtal med 
Bovieran med ytterligare sex månader, t.o.m. febr. 2015. Området är attraktivt och pekas ut i 
Plan för Sala stad som centralt område för bostäder och viss handel. Nu vill vi se byggkranar på 
området! 
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En projektledare har anställts under 2014 för att i en förstudie undersöka och visa på 
förutsättningarna att skapa ett Grönt kompetenscentrum på Ösby. Vi tror på iden men en 
kraftsamling från kommun och näringsliv måste till att förverkliga den. I uppdraget ingår att 
skapa underlag för ansökan om start av yrkeshögskola. 

Kommunstyrelsen har tillsatt en projektledare för att ta fram en Äldreplan 2015-2020. 
Äldreplanen skall utgå från ett brett perspektiv och peka mot områden som kräver kommunens 
planering för ett väl fungerande samhälle med god livskvalitet för medborgare som fyllt 65 år. 
Äldreplanen kommer att tas fram i samarbete med pensionärsorganisationer och övriga 
föreningar och organisationer i Sala kommun. Den skall särskilt belysa behovet av fler 
trygghetsboenden. Planen förväntas kunna vara klar till sommaren 2015. Vi avvaktar därför 
med förslag till investeringar i trygghetsboen den. 

Sala kommun har under hösten 2014 beslutat om avtal med Landstinget Västmanland angående 
gemensam drift av viss närsjukvård i Sala. Avtalet bygger på en fördjupad samverkan och inte 
på någon fastare organisationsform. Det handlar framförallt om rehabilitering, samordning av 
vårdplatser, och gemensam familjecentraL Samarbete behöver utsträckas till områdena 
psykiatri och beroendevård. 

2011 slöts en avsiktsförklaring mellan Sala kommun och Landstinget Västmanland angående 
utveckling av sjukhusområdet i Sala. Syftet var att gemensamt lägga fast en plan så att 
sjukhusområdet skulle komma till så stor användning och nytta som möjligt för innevånarna i 
Sala kommun genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler för hälso- och sjukvård, bostäder och 
kontor. Intentionerna i avtalet har dock inte kunnat genomföras p.g.a. de borgerliga partiernas 
motstånd. Landstingsstyrelsen gav däremot i nov. 2014 klartecken till en förstudie för att 
utveckla sjukhusområdet i Sala. Inriktning är om- och tillbyggnad av vårdcentralsbyggnaden 
med bland annat ny bassäng och avveckling av sjukhusbyggnaden. Återrapport avförstudien 
ska ske i april 2015. 

Digital Agenda med e-strategiskt program. Kommunstyrelsen har i jan 2014 fastställt Digital 
Agenda med E-strategiskt program för 2014-2016 med målet att bredbandstillgängligheten i 
Sala kommun ska vara 100 %. Målen kommer ytterligare att utvecklas och konkretiseras i 
kommunstyrelsens handlingsplaner och riktlinjer. En utvecklad och strategisk användning av 
informationsteknik i kommunens alla verksamheter är nödvändig för att kommunen ska 
motsvara medborgarnas krav och förväntningar på kommunens samhällstjänster i en modern, 
effektiv och medborgarvänlig kommun. Kommunstyrelsen har tidigare antagit SKLs Strategi för 
e-samhället. 
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I Nationell transportplan för 2014-2025. anges två infrastrukturinvesteringar som berör 
Sala. Rv 70 Simtuna- Kurnia utformas till normal mötesfri landsväg. Kostnaden beräknas till221 
mkr och byggstart beräknas 2020-2025. Dalabanan Uppsala- Borlänge, bl. a hastighetshöjande 
åtgärder på sträckan Uppsala-Sala och signalåtgärder i Sala, för att möjliggöra tätare trafik med 
persontåg och uppnå kortare restider. 

Kontakter har förekommit under våren 2014 mellan Sala kommun och Region Dalarna, 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland samt Tåg i Bergslagen (TiB) för att möjliggöra 
regionaltrafik mellan Borlänge - Arlanda/Stockholm. Tågtrafik på försök kommer igång i 
dec. 2014 med morgontidiga avgångar från Dalarna och senare avgångar än idag från Stockholm. 
Diskussioner förs också med VLjDalatrafik om möjlighet till busstrafik Sala-Avesta och med 

VL/UL sträckan Sala-Enköping. 

De ekonomiska ramarna för regional transportinfrastruktur i Västmanland är 799 mkr. 
Länsstyrelsen har ansvaret tillsammans med Trafikverket för dess genomförande. Förslag till 
översyn av länsväg 256 Sala- Norberg finns med för att möjliggöra en jämnare hastighet längs 
hela stråket. 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Sala kommun. 
Många fördelar finns med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, ökad livskvalite, 
bättre framkomlighet. För det krävs givetvis trygga och säkra cykelstråk En åtgärdsplan 
kopplad till cykelstrategin som konkret beskriver åtgärder, prioritet och ansvar skall tas fram. 

l Länsplan för regional Trasportstruktur 2014-2025 betonas vikten av att möjliggöra ökad 
och säker cykling för arbetspendling och barns säkra cykelvägar. Sala kommun har lagt in 
resurser för prioriterade åtgärder 2014 för cykelbanor i Sätrabrunn (1,5 mnkr) och till SORF 
(0,5 mnkr). 

Trafikverket har under hösten 2013 meddelat att inga statliga medfinansieringspengar utgår 
förrän 2019. En cykelstrategi för länet skall först ta fram. Det är djupt otillfredsställande att inga 
pengar finns för omedelbara åtgärder för "riskvägar". Behov finns att bygga säkra cykelvägar 
Evelund-Gruvan, Sala-Heby, Kurnia kyrkby- Sala, Ransta - Kurnia kyrkby och Tomta - Ransta. l 
budget för 2015 har vi lagt in ytterligare kommunala medel för att få fram säkra cykelvägar till 
SORF och längs sträckan Evelund - Gruvan. 

Dialog har slutförts med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västmanland och den regionala 
trafikmyndigheten i Västmanland om statlig medfinansiering till bussangöring och 
pendlarparkeringar mm i blivande Resecentrum vid järnvägsstationen i Sala. Arbetet har 
påbörjats under nov 2014 och kommer att genomföras i två etapper och slutgiltigt vara 
färdigställt under 2016. Beräknad kostnad på ca 16 mnkr är upptagen i investeringsbudgeten. 
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Planfria korsningar Strå och Metso. Tidigare utredningar gäller inte som underlag i 
Trafikverkets nya 4-stegsmodell. Överenskommelse har tecknats med Trafikverket, Sala 
kommun och Länsstyrelsen i Västmanland om framtagande av åtgärdsvalstudie för järnvägen i 
Sala tätort. Studien syftar till att ta ett samlat grepp om problematiken kring och behov av 
funktion för bangård, stationsområde och plankorsningar i tätorten Sala. Målen för studien är att 
identifiera brister och behov samt att föreslå åtgärder, på både kort och lång sikt. 
Åtgärdsvalstudien beräknas kosta 500 000- 700 000 kr, varav Sala kommun står för 25 %. Tre 
seminarier har genomförts i Sala och studien beräknas vara klar vintern 2014-2015. 

SWECO har på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland utrett tätortstrafiken i 
Sala kommun i syfte dels till att skapa ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken, vilket kan bidra 
till att minska antalet sjukresor och resor med färdtjänst, dels till att åstadkomma en 
kollektivtrafik som kan konkurrera med bilen och därmed vara attraktiv för arbetsresor och 
övrigt vardagsresande. Kommunstyrelsen har beslutat att alternativ l skall gälla med bl. a ny 
linjesträckning, inkluderande Fridhem och med anropsstyrd trafik Dalhem, Skuggan och 
norröver. Detta gäller från dec 2014. Vi föreslår nu också nolltaxa för alla på Silverlinjen. 

Sala kommun har i början på 2014 svarat positivt på remiss från Landstinget Västmanland om 
att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Samtliga av länets 
kommuner har tillstyrkt ansökan om att Landstinget Västmanland får bilda regionkommun med 
direktvalt regionfullmäktige enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Landstinget 
Västmanland har därefter ansökt hos regeringen att få överta det regionala utvecklingsansvaret 
från och med 2015-01-01. Regeringen överlämnade den 4 mars 2014 en proposition till 
riksdagen med förslag att låta landstingen i Östergötland, Kronoberg och Jämtland bli regioner 
med regionalt utvecklingsansvar. Det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län föreslås 
även fortsättningsvis ligga hos länsstyrelsen. r regeringsförklaringen den 3 oktober återuppstår 
möjligheten bilda regionkommuner- " De landsting som så önskar ges möjlighet att bli 
regioner." Den politiskt tillsatta styrgruppen i Västmanland har återupptagit sitt arbete. 
Målsättningen är lämna in nya ansökan under våren 2015 att få bilda regionkommun fr.o.m. 1.1 
2017. 

Kommunfullmäktige i Sala godkände 2013-09-10, § 211, bildandet av Kommunalförbundet 
VafabMiljö, förslag till konsortialavtal för Kommunförbundet VafabMiljö, förbundsordning och 
överlåtelse av aktier i enlighet med villkoren i förslag till Avtal om överlåtelse av aktier samt att 
Sala kommun förbehöll sig rätten teckna avtal att behålla i egen regi vissa verksamheter inom 
det kommunala renhållningsansvaret Den 25 oktober 2013 informerades samtliga 
medlemskommuner om värderingsfrågor i samband med ev. avbrutet samarbete från någon av 
kommunerna. Enköpings kommun har tidigare framfört tveksamhet att gå med i förbundet men 
den nya majoriteten efter valet i Enköping tycks vara mer positiv. Ombildningen till 
kommunalförbund beräknas kunna ske under 2015. 
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Regeringen och Länsstyrelsen i Västmanland har aviserat ökat behov av platser för mottagande 
av flyktingar och ensamkommande barn. Nya regler och prestationsbaserade 
ersättningar gäller från och med 2014. Länsstyrelsen konstaterar att Västmanland och Sala 
kommun behöver ta emot ännu fler flyktingar för att uppnå de nationella målen. Förslag 
föreligger att Sala kommun tecknar nytt avtal med Migrationsverket innan årsskiftet 2014-2015 
gällande mottagande av fler ensamkommande barn och ungdomar ( + 7, sammanlagt 14) och 
utökat flyktingmottagande/flyktingkvot 

VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst 
om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (Skogby Väggberg). 
Tillståndsansökan är inlämnad av VKS Vindkraft Sverige till Miljöprövningsdomstolen i Uppsala 

län i mars 2014 för vindkraftsprojekt Norrberget När ansökan och MKB är komplett skickar 

Länsstyrelsen den på remiss till berörda, bland annat Sala kommun, som lämnar in ett yttrande. 
Innan Sala kommunfullmäktige fattar beslut i frågan kommer samråd att ske med fler berörda 
parter, bl. a med Skogby Väggbergs miljövänner. Kommunens ställningstagande är styrande och 
kommunen har möjlighet att säga nej till vindkraftverken även om Länsstyrelsen lämnar 
godkännande. Om kommunen lämnat sitt godkännande för vindkraftverken prövar sedan 
Länsstyrelsen om vindkraftsanläggningen kan godkännas eller inte, enligt Miljö balken. Ärendet 
kan komma att avgöras av Sala kommunfullmäktige under 2015 innan ny översiktsplan är 
fastställd. Socialdemokraterna tar ställning till frågan först när fullt beslutsunderlag föreligger. 

Sandvikens kommun håller i en projektledning och utredning angående en långsiktigt hållbar 
och permanent organisationslösning för myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde. 
Sala kommun har i maj 2014 svarat på remiss avseende förslag för att minska problemen med 
massförekomst av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven. Sala kommun har i yttrande ställt 
sig bakom de föreslagna kombinerade förebyggande åtgärderna samt kompletterande biologisk 
bekämpning, Bti. I strategisk plan 2015-2017 finns 4 75 tkr avsatta i medfinansiering av 
myggbekämpning. Ansökan om dispens för spridning av biologiskt bekämpningsmedel mot 
stickmyggor i Dalälvens översvämningsområden under 2015 från helikopter är inlämnad till 
Naturvårdsverket, samt ansökan om dispens för bekämpning i Natura 2000 områden. Vi ser med 
oro på att de statliga stöden tagits bort i regeringens förslag till statsbudget 2015 

Leader Nedre Dalälven planerar fortsätta sin verksamhet under kommande programperiod 
2015-2021. Det vi vet idag är att man från centralt håll har en ambition med en 
flerfondsfinansiering från främst Landsbygdsfonden och Fiskefonden men även en mindre del 
från Regionala fonden och Sociala fonden i något som tillsammans benämns Lokalt ledd 
utveckling (LLU). Det nya LLU kommer att använda Leadermetoden baserad på under
ifrånperspektiv och ett trepartnerskap bestående av ideella, privata och offentliga sektorn. Det 
blir en något minskad budget för lokalt ledd utveckling jämfört med förra program perioden, ca 2 
mdkr. 
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För Möklinta vattentäkt finns inget vattenskyddsområde upprättat. Ett förslag på föreskrifter 
har redovisats för kommunstyrelsen under 2013, vartefter kommunstyrelsen gav tekniska 
kontoret fyra utredningsdirektiv. Dessa presenterades i juni 2013 då det beslutades att 
återremittera uppdraget med tillägget att "göra en konsekvensbeskrivning över hur 
verksamheter inom det föreslagna skyddsområdet påverkas av förslaget till 
vattenskyddsområde för Möklinta". Den är fårdig nu och det hög tid att fatta beslut i frågan! 

Det är angeläget att kommunen forsätter sitt deltagande i projektet Mälaren - en sjö för 
miljoner (MER). Projektet skapar förutsättningar för deltagande kommuner att diskutera och 
genomföra åtgärderna som krävs för god vattenstatus snabbare, enklare och till en lägre 
kostnad. 

Kommunstyrelsen har efter "omtag" fastställt etapp 2 i Vision Lärkan. Pengar är avsatta i 
investeringsplan 2014-2016 för dess genomförande. Ökade driftkostnader finns med i förslag 
till strategisk planen 2015-2017. Etapp 3 med bl. a ny träningshall och ombyggnad simhall är 
inte kostnadsberäknade och torde inte kunna påbörjas under 2015 då Lärkans läktare och 
omklädningsrum måste iordningställas. Frågan om etapp 3 bör lyftas in i Strategisk plan 2016-
2018. 

EU:s nya regler kring offentlig upphandling ska vara implementerade i medlemsländerna 
senast våren 2016. Ambitionen är att inför att den nya lagen träder i kraft redan ha en policy, 
riktlinjer och texter införda i malldokument som ger Sala kommun möjlighet att snabbt vara 
anpassade till de eventuellt utökade möjligheter som den nya lagen medger. 

Syftet med de nya förslagen är mycket tillfredsställande. Det handlar bland annat om att skapa 
enklare och mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- och medelstora företag att 
delta i offentlig upphandling och göra det lättare att ställa sociala och miljömässiga krav vid 
upphandling. I grunden bygger EU:s förslag till nya regler på den så kallade 2020-strategin för 
smart och hållbar tillväxt där EU särskilt pekar ut att offentlig upphandling spelar en nyckelroll 
för att bland annat öka tillväxten och stödja en resurssnål ekonomi. 

Fler olika förslag till ny kulturlokal har lagts fram och förkastats under mandatperioden. I 
lokalutredningen som presenterats under våren 2014 finns förslag på att inrymma kulturlokal i 
Kungsängsgymnasiet Idag finns dock inget beslut om ny kulturlokal i Sala. Frågan om 
kulturlokal måste skyndsamt hanteras i fortsatta diskussioner och i framtagande av 
handlingsplaner baserade på beslutad Lokal kulturplan för Sala kommun. 
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Kommunen har tillsammans med salabostäder AB gjort en upphandling av dels 
kommunikationsoperatör till salabostäders fibernät i lägenheterna och dels förvaltningsnät till 
kommunens verksamheter. Kommunen har under året dessutom påbörjat byggnationen av 
ettstomnät som ska förse Sala kommuns landsbygd med bredband. Två byalag har påbörjat 
byggnationen och kommer under 2014 att ha ett eget fibernät genom bl. a sökta medel. SalaN et 
har påbörjat ett projekt som skall förse Saladamm/Jugansbo med bredband. Den utbyggnaden 
sker helt på kommersiella grunder och är inte bidragsfinansierat Vi har avsatt pengar i budget 
för fortsatt bredbandutbyggnad. 

Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en lokal 
idrotts- och fritidsplan för Sala kommun i samarbete med det lokala idrotts- och föreningslivet 
Tidsplan för färdigställande av planen skall redovisas till kommunstyrelsen under våren 2015. 

Under våren 2014 har en lokalutredning presenterats. Kommunstyrelsen har 2014-04-15, § 72, 
fattat delbeslut med anledning av utredningen. Förslag finns i budget 2015-2017 beträffande 
vissa skollokaler. Det framgår med all tydlighet att en bättre framförhållning och samordning 
behövs i kommunen vid framtagande av lokalbehov och investeringsvolymer. 

Den 1.1 2015 slås tre förvaltningar ihop till en enda kommunstyrelseförvaltning. Vilket 
innebär att kommunchefen blir kommunens enda förvaltningschef och kommunstyrelsens 
anställningsmyndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Nya reglementen och 
arbetsordningar har utarbetats. Det är viktigt att förändringen följs upp inom ett år efter 
genomförande. 

stadsparken är en klenod i Sala. Här ryms olika aktiviteter inte minst en uppskattad lekpark. 
Efter initiativ av socialdemokraterna detaljplaneläggs nu delar av området för att göra en 
tydligare entre till parken, färdigställa ytterligare parkeringar för parkens besökare, utforma en 
entreyta samt möjliggöra för en ny servicebyggnad med offentliga toaletter och kioskjkafe. En 
viktig målsättning är också att markera och förtydliga kopplingarna mellan lekpark och 
servicebyggnader. Arbetet startar upp under våren 2015. 

Sommaren 2014 rasade den största skogsbranden i modern tid i Sala. Den har påverkat och 
påverkar många människors liv och vardag. Den har för kommunen bl. a aktualiserat behovet av 
en permanent funktion, dygnet runt i alla dagar, som Tjänsteman i Beredskap (TiB) i Sala 

kommun som ett led i kommunens krisledningsorganisation. Frågan får inte förhalas utan 

skyndsamt beslutas om. 
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Förslag till strategisk plan 2015-2017. Arbetarepartiet Socialdemokraterna. 

Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 201S-2017 utgår från av 
kommunfullfullmäktige i juni 2014 fastställd strategisk plan för 201S-2017. Driftbudget/plan 
redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. 

Resultatmålet för 201S har satts till1 %. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste 
skatteunderlagsprognosen, SKL:s cirkulär 14:40. 

Socialdemokraterna behåller rationaliseringskraven för Lokalförvaltarna på 3 o/o under perioden 
201S-2017 och detta är beaktat i ramutläggen. I våra beräkningar och förslag är inräknat även 
AF A-pengar 201S med ca 9 mkr. Dessutom minskar vi ramen för Kommunstyrelsen med S mkr. 
Ramen för Vård- och omsorgsnämnden förstärks med S mkr för att möta ökat behov av 
vårdplatser och hemtjänstinsatser. 

Budgeten är baserad på en befolkning på 21 800 invånare. 

Förändringar i driftbudget 

Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning 

2015: 

-5 455 

2016: 

-6 060 

2017: 

- 6 780 

Kommunstyrelsen har de två senaste boksluten redovisat överskott om sammanlagt drygt 33 
mkr (2012 + 10,8 mkr och 2013 +22,3 mkr) och förväntas att även år 2014 visa upp ett stort 
överskott. Vi drar därför ned ramen generellt för kommunstyrelsen med -S mkr för att kunna 
möta ökade behov inom framförallt Vård- och omsorgsnämnden. 

Förändring av ram: Överflyttning av resurser från kommunstyrelsen till Vård- och 

omsorgsnämnden för att möta ökat behov av vårdplatser och hemtjänsttimmar. 

201S: 
-S 000 

2016: 
-s 000 

2017: 
-s 000 
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Omvandling inom ram: Kommunchef/kvalificerad kommuncentral utredarresurs 
Kommunerna påverkas idag i allt högre grad från flera olika nivåer, vilket gör att det ställer allt 
högre krav på kompetens och flexibilitet i förvaltningen att möta framtidens utmaningar och 
därmed ha bra underlag för beslut. U tredarresursen läggs centralt och skall stå till 
kommunledningens förfogande. Resursen tillhandahålls inom ram genom pensionsavgång. 
2ru~ 2ru~ 2ru~ 

-630 -630 -630 

Förändring av ram: Projektledare för införande av rätten till heltid 
Många kvinnor, särskilt inom vårdsektorn, tvingas jobba ofrivilligt deltid. De har svårt att få den 
låga deltidslönen att räcka, samtidigt som de oroar sig för pensionen. Arbetsdagarna kan också 
bli långa då de ofta tvingas ta delade arbetspass - ett på morgonen och ett på kvällen. Sala 
kommun har som inriktning heltid och deltid om så önskas. Vi avsätter projektledarresurser för 
att möjliggöra införande av rätten till heltid i hela Sala kommun. 
2015: 2016: 2017: 
400 200 

Förändring av ram: Inköp av matråvara 
2015: 2016: 
-1000 -1000 

2017: 
-1000 

Förändring av ram: Verksamhetsledare Grönt kompetenscentrum införs ej. Förlängning av 
nuvarande projektledare med 6 månader för att slutföra förstudie n. 
2015: 2016: 2017: 
-350 -700 -700 

Flytt av ram: Fler feriejobb och praktikplatser. Resursen flyttas över till VON 
Budgeten förstärks för att möjliggöra för fler ungdomar att få feriearbete och praktikjobb, ex 
yrkesintroduktionsanställningar, i kommunen 
2015: 2016: 
-1000 -1 000 

2017: 
-1000 

Förändring av ram: Ännufler platser på sommarläger för barn och ungdomar 
Sala kommun bedriver sedan många år tillbaka sommarläger för barn och ungdomar i 
mellanstadiet som är mycket uppskattade och som har stor betydelse för många barn. Vi vet att 
dessa läger för många barn är den allra största upplevelsen under sommarlovet. Därför vill vi 
göra det möjligt för ännu fler barn att delta i sommarläger. 
2015: 2016: 2017: 
100 100 100 
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Förändring av ram: Projekt "Gropen': Sätra IF 
Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till Projekt "gropen" och har under 2014 beviljat ett 
bidrag om 260 tkr. Visionen är att skapa en unik frilufts/idrottsmiljö som regionen kan nyttja 
året om. Inlämnad ansökan fördelar sig på ansökan om stöd i tre tapper funder tre år. 
2015: 2016: 2017: 
575 520 o 

Förändring av ram: Samhä/lsbyggnadskontorjSamhällsbetalda resor 
Nolltaxa på Silverlinjen för alla 
2015: 2016: 
150 150 

2017: 
150 

Förändring av ram: Samhä/lsbyggnadskontorjSamhä/lsbetalda resor 
Ökade nettokostnader som inte finansieras inom ram för VL ram uppräkning, utökad Silverlinje 
och beslut om stöd för utökad tågtrafik TiB, Falun-Arlanda/Stockholm 
2015: 2016: 2017: 
1 300 1 300 l 300 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 
2015 fastställs till 220 304 tkr, samt 

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2016 fastställs till 
220 778 tkr och år 2017 till 222 359 tkr. 

Bildnings- och lärandenämnden 

2015: 

3150 

2016: 

5450 

Förändring av ram: Förskola, ytterligare 1 avd. 

2017: 

6 300 

Volymmässigt bedöms kommunen behöva utöka ytterligare med l färskoleavdelning för att 
möta efterfrågan och ökade barnkullar enligt begäran om tilläggsanslag från Bildnings- och 
lärandenämnden. § 80, 2014-10-14. Framtiden är dock något osäker bl. a beroende på eventuell 
utbyggnad av privata alternativ. 
2015: 2016: 
2300 4600 

2017: 
4600 
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Förändring av ram: Nya lokaler Vallaskolan 

Låg- och mellanstadiedelen på Vallaskolan har under lång tid varit i behov av renovering och 
ombyggnation. Byggnaden rivs och en ny skola byggs. Lärkbacksskolan behålls, renoveras och 
påbyggs med en våning. Omställningskostnader är upptagna för 2017 
2015: 2016: 2017: 

850 

Förändring av ram: Tillfällig hyraför skollokalerjSörskogen 
2015 2016: 2017: 
850 850 850 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2015 fastställs till474 
900 tkr, samt 

att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2016 fastställs till 
479 916 tkr och år 2017 till485 276 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden 

2015: 

18000 

2016: 

15 500 

2017: 

15 500 

Förändring av ram: Överflyttning av resurser från kommunstyrelsen till Vård- och 
omsorgsnämnden för att möta ökat behov av vårdplatser och hemtjänsttimmar 
2015: 2016: 2017: 
5 000 5 000 5 000 

Förändring av ram: Fler feriejobb och praktikplatser. 
Resursen utökas och flyttas från Ks till VON. Budgeten förstärks för att möjliggöra för fler 
ungdomar att få feriearbete och praktikjobb, ex yrkesintroduktionsanställningar, i kommunen 
2015: 2016: 2017: 
1 500 1 500 1 500 

Förändring av ram: Ytterligare biståndshandläggare, fler ärenden 
Socialstyrelsen aviserar att nya föreskrifter under 2015 för beslut om hemtjänstinsatser. 
Uppföljning och nya biståndsbeslut kräver mer resurser. För att det inte skall bli för långa 
handläggningstider och rättsosäker handläggning utökas med två tjänster, inte en, för ändamålet 
2015: 2016: 2017: 
500 500 500 
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Förändring av ram: Ökat antal +65 i behov av vård- och omsorgsboen de, 9 platser fr. o m 2015 och 
ytterligare 9 platser fr. o m 2016 
2015: 2016: 
6 000 11 500 

2017: 
11 500 

Förändring av ram: PUT -boende, ensamkommande ca 7 platser. 
Nytt avtal med utökat behov att platser för ensamkommande barn 
2015: 2016: 2017: 
300 300 300 

Förändring av ram: Lindgården nyöppning. Utredningskostnader bibehålls. 
Utgår i avvaktan på Äldreplan som beräknas vara klar under våren 2015. 
~~ ~~ ~~ 

-8 000 -8 000 

Förändring av ram: Volymökning på grund av demografi, hemtjänsten 
2015: 2016: 2017: 
4 700 4 700 4 700 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2015 fastställs till461124 
tkr, samt 

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2016 fastställs till466 907 tkr och år 
2017 till4 73 250 tkr. 

Summa driftförändringar, styrelse och nämnder 
2015: 2016: 2017: 

15 705 14890 15 020 

Kommunens totala driftkostnader. netto 

2015: 2016: 2017: 

1160 406 1171629 1184 913 
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Investerin~splan - total bild 

Sedan många år tillbaka har investeringsvolymen varit alldeles för hög, både ur ekonomisk 
synpunkt och ur ett genomförandeperspektiv. Årsbudget 2014 för investeringar, efter 
överföringar i bokslut 2013, är 168 947 tkr, enligt vår bedömning 80- 100 mkr för hög. 
Prognosen i oktober 2014 visar utfall på ca 85 529 tkr, dvs. en förbrukning på drygt 50%. 

Detta är inte bra. Under fler år har de budgeterade investeringarna oftast varit betydligt högre 
än i bokslut redovisade genomförda investeringar. Det påverkar verksamhetsutrymmet genom 
avskrivningar och finansiella kostnader och binder resurser som skulle kunna ha använts till 
annat ändamål. Över en treårsperiod behöver göras en översyn, genomlysning och hårdare 
prioritering av önskvärda ochfeller "nödvändiga" objekt i investeringsbudgeten för att kunna 
komma ned på ekonomiskt försvarbara och praktiskt genomförbara investeringsvolymer. 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2015 i tkr samt investeringsplan för 2016 
och 2017 i tkr enligt följande: 

Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudgetjplan, tkr 

Medborgarkontor 

!T -investeringar 

2015:775 2016:775 2017:775 

Bredbandsinvesteringar 

2014: 2 000 2015: 2 000 2016: 2 000 

Konferenslokal/bion 

2015: 130 2016: 2017: 

Flytt av serverrum 

2015:470 2016: 2017: 

Summa Medborgarkontor 

2015:3 375 2016:2 775 2017:2 775 
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Kultur- och fritidskontor 

Biblioteket, förändring av biblioteksrummet 

2015:200 2016:200 

Summa Kultur- och fritidskontor 

2015:200 

Samhällsbyggnadskontor 

Inköp av mark 

2015: 7 500 

Försäljning övrig mark 

2015:-6 000 

Försäljning övrig mark 

2015:800 

2016:200 

2016:500 

2016:- 6 000 

2016:800 

Summa Samhällsbyggnadskontor 

2015: 2 300 2016: - 4 700 

Tekniskt kontor 

Tillgänglighet, utökad summa 

2015: 3 000 2016:3 000 

Mindre justeringar av lokaler 

2015: 1500 

säkerhetsåtgärder 

2015: 1000 

Lås och inbrottslarm 

2015:500 

2016: 1500 

2016: 1000 

2016:500 

2017 

2017 

2017:500 

2017:-5 000 

2017:800 

2017:-3 700 

2017:3 000 

2017: 1 500 

2017: 1 000 

2017:500 
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Skolgårdar och gårdar kring äldreboenden 

201S: 2 000 2016: 2 000 2017:2 000 

Ändrat. Tillagningskök-Ängshagen 

201S: 2016: s 000 2017: 

storköksutrustning 

201S:SOO 2016:SOO 2017:SOO 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde 

201S:800 2016:800 2017:800 

Ventilation Ösby naturbruksgymnasium 

201S: 1000 2016: 2017: 

Ändrat. Ransta skollokaler 

201S: 1000 2016:80 000 2017: 

Ändrat. Om- och tillbyggnad Lärkbacksskolan F- 6 

201S: 2016: 30 000 2017: 

Ändrat. Nybyggnad Vallaskolan F- 6 

201S: 2016: 2017: so 000 

Ny förskola, skola, Varmsätra 

201S: 2016: 2017: 28 000 

Nytt gruppboende LSS 

201S: 14120 2016: 2017:14120 

Solpaneler på kommunala fastigheter 

201S: 1000 2016: 1000 2017: 1000 
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Nytt (dec) Klimatanläggning biblioteket 

2015: l 500 2016: 

Summa Lokalförvaltarna 

2015:27 920 2016: 125 300 

Administration/Kontorsledning 

2015:0 

Kartjmät 

2015:475 

2016: 150 

2016:150 

Teknisk service/Centralförräd 

2015: s 100 2016:8 610 

Kommunala gator och vägar 

2015:11300 2016: 6 000 

Kommunalael-laddningsstationer 

2015:50 2016:50 

Cykelvägar, SORF samtRansta- Kurnia 

2015: 3 500 

Parkverksamhet 

2015:8 500 

Gruvans vattensystem 

2015:4 000 

Vattenförsörjning 

2015:700 

2016 2 500 

2016: 7 050 

2016: 

2016: 2 700 

2017: 

2017: 102 420 

2017:0 

2017:150 

2017:5670 

2017:35 200 

2017:50 

2017:1 500 

2017:3 300 

2017: 

2017: l 350 
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Nytt VA-ledningar 

2015: 25 000 

Reningsverk 

2015: 1300 

2016: 17 300 

2016: s 300 

Summa Tekniskt kontor, ink/. lokalförvaltarna 

2015:87 845 2016: 175 110 

Räddningstjänsten, enligt specifikation 

2015:626 2016:4 668 

Summa Kommunstyrelsen 

2015:94 346 2016: 178 053 

Bildnings- och lärandenämnd, tkr 

2015 2016 

Inventarier grundskola/förskola 

2015: 1500 2016: 1500 

Nytt. Inventarier j 2 nya avdelningar förskola 

2015: 350 2016: 

Nytt. Inventarier j sex nya klassrum 

2015:1 500 

Inventarier Ösby 

2015: 2 000 

2016: 

2016:2 000 

Inventarier Kungsängsgymnasiet 

2015:500 2016:500 

2017:19800 

2017: 1000 

2017: 170 440 

2017: 3 130 

2017: 172 645 

2017 

2017: 1500 

2016: 

2017: 

2017:2 000 

2017: 500 
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Ransta inventarier 

2015: 2016:800 2017: 

Valla inventarier 

2015: 2016: 2017: 1250 

Varmsätra inventarier 

2015: 2016: 2017:400 

Summa Bildnings- och lärandenämnd 

2015:5 850 2016:4 800 2016: 5 650 

Vård- och omsorgsnämnd, tkr 

Arbetstekniska hjälpmedel 

2015: 2 776 2016: 2 776 2017: 2 776 

Inventarier LSS-boende 

2015:200 2016: 2017:200 

Inventarier Anhörigcentrum 

2015:25 2016:25 2017: 25 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 

2015:3 001 2016: 2 801 2017:3 001 

Kommunens totala investeringsbehov 

2014:103196 2015: 185 654 2016: 181 296 
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Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 

De kommunala bolagen 

salabostäder AB och Sala Heby Energi AB skall ge utdelning motsvarande genomsnittlig 

statslåneräntan plus 1% på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Ifall 

Fastighetsbolaget upphör före 2016-01-01 utgår utdelningskravet. Avkastningsmål för sHE

koncernen före bokslutsdisposition och skatt är på 3% av total omsättning, som ett genomsnitt för 

åren 2015-2018. För Sala Silvergruva finns inget utdelningskrav. 

Finansförvaltning 

Bemyndigande till kommunstyrelsen 

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa l 500 tkr ur eget kapital 

Utdebitering 

att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2015 

Anslagsbindning 

att för 2015 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltn ing enligt bilaga 1 och 
investeringsbudget enligt bilaga 2. 

Upplåning 

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande 

belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015 

att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under 
år 2015 med totalt 81,2 mkr 

Finansiellt mål 

Styrelse och nämnder uppmanas att se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina 

verksamheter. Undantag kan medges för större investeringsobjekt. 
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r-SALA KITrvifvillN -·-
Kommunstyrelsens förvaltning 

S förslag till Reviderad 
KPI 0,0% strategisk plan 2015-2017 Ink. 2014 -12- O 2 BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 Upp r 

ZDJlt/J Z O/? Jz oa KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÅGE l 
2014 K~kostn exkl kapk löner Från tidig Kapitalk Kapitalk Kapital k Förändring Reviderad Summa Diff Bud 

Nämnd/ Kontor 2% ~lan bef objekt bu c!g___p_r~ i ram strat~an strat~lan kostnader 2014 
Kommunchef 6 237 o 6 237 21 o o o 2 430 -6 230 2458 -3 779 
Personalkontor 9949 o 9 949 133 o o o o 1 042 o 11 124 1 175 
Medborgarkontor 45 236 1 858 43 378 467 -2 552 961 548 1 509 715 -350 43 167 -2 069 
Ekonomikontor 8 857 o 8 857 146 o o o o o 9 003 146 
Tekniskt kontor 59 102 7 122 51 980 1 377 700 6556 2 377 8 933 1 880 o 64 870 5 768 
Kultur- och fritidskontor 42 677 225 42 452 295 1 275 180 29 209 2 450 675 47 356 4 679 
Samhällsbyggnadskontor 65446 854 64 592 374 912 976 1 888 2 500 1 450 70 804 5 358 
Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 488 3645 409 4 054 -865 o 33 387 -418 
Intäktsfinansierad verksamhet: o o 
Lokalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 o 44 730 5528 50 258 157619 8 759 
övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 o 11 514 4 108 15 622 147 661 1 170 
Kostenheten 54698 o 54 698 o 1 000 -1 000 54 698 o 
Summa Kommuns~elsen 621 358 70 105 551 253 3 301 -577 68498 13 975 82473 11 152 -5455 642147 20 789 
Revision 790 o 790 5 o o o 50 845 55 
Överförmyndare 3 323 o 3 323 60 o o o 3 383 60 
Bildnings- och lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 6 305 o 3 129 1 217 4 346 4272 3 150 560 501 11 362 
Vård- o oms.nämnd 554 545 1 444 553 101 6 638 -4 080 887 997 1 884 16 081 18 000 591 624 37 079 
TOTAL T KOSTNADER 1 729155 78 260 1 650 895 16 309 -4 657 72 514 16189 88 703 31 555 15 695 1 798 500 69 345 

INTAKTER BUDGET UTGANGSLÅGE 2014 KPI/Övrig justering Summa NETTO Diff Netto 
Avgifter stats b Interna ÖVriga int TOTAl Avgifter Interna Övriga int TOTAL intäkter RAM Budg 2014 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef o -280 o o -280 o o o o -280 2 178 -3 779 
Personalkontor o o o -260 -260 o o o o -260 10 864 1 175 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o o o -6 477 36 690 -2 069 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o o o -100 8 903 146 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o o o -21 132 43 738 5 768 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o o o -5 485 41 871 4 679 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o o o -12 806 57 998 5 358 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o o o -12 185 21 202 -418 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -8 759 o -8 759 -160 759 -3 140 o 
Övrigt intäktsfinansierat -49 982 -278 -93 161 -3 305 -146 726 o -935 o -935 -147 661 o 235 
Kostenheten o -201 -54 497 o -54 698 o o o o -54 698 o o 
Summa Kommuns~elsen -58 067 -6 586 -301 322 -46 174 -412 149 o -9 694 o -9 694 -421 843 220 304 11 095 
Revision o o o o o o o o o o 845 55 
Överförmyndare o -150 o o -150 o o o o -150 3 233 60; 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 -85 601 o o o o -85 601 474 900 11 362i 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15 512 -130 500 o o o o -130 500 461 124 37 0791 
TOTALT KOSTNADER -77 761 -63 745 -374 955 -111 939 -628 400 o -9 694 o .g 694 -638 094 1 160 406 59 651_ 

2014-12-01 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2016 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 
2014 Kapkostn exkl kapk 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 6 237 o 6 237 
Personalkontor g 949 o g 949 
Medborgarkontor 45 236 1 858 43 378 
Ekonomikontor 8857 o 8 857 
Tekniskt kontor 59 102 7122 51 980 
Kultur- och fritidskontor 42 677 225 42 452 
Samhällsbyggnadskontor 65446 854 64 592 
Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 
Övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 
Kostenheten 54 698 o 54 698 
Summa Kommunstyrelsen 621 358 70 105 551 253 
Revision 790 o 790 
Överförmyndare 3 323 o 3 323 
Bildnings- och lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 
Vård- o oms.nämnd 554 545 1 444 553 101 
TOTAL T KOSTNADER 1 729 155 78 260 1 650 895 

löner 
2% 

21 
133 
467 
146 

1 377 
295 
374 
488 

o 
o 
o 
o 

3 301 
5 

60 
6305 
6 638 

16 309 

S förslag till Reviderad 
strategisk plan 2015-2017 

Från tidig Kapital k Kapital k 
i plan bet objekt budg pr<?j 

o o 
o o o 

-2 552 746 746 
o o 

700 6 382 3 750 
1 275 207 42 

909 1 406 
3092 727 

43425 7 188 
10 366 6 747 

-577 65127 20 606 
o o 
o o 

o 2 476 2 086 
-4 080 772 1 355 
-4 657 68 375 24047 

INTAKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI/Övrig justering 
Avgifter stats b Interna 

Nämnd/ Kontor 
ÖVriga int TOTAL Avgifter Interna 

Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -9 114 
Övrigt intäktsfinansierat -49 982 -278 -93 161 -3 305 -146 726 o -2 426 
Kostenheten o -201 -54 497 o -54 698 o o 
Summa Kommunstyrelsen -58 067 -6 586 -301 322 -46174 -412149 o -11 540 
Revision o o o o o o o 
Överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 -85 601 o o 
Vård- o oms.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15512 -130 500 o o 
TOTAL T KOSTNADER -77 761 -63 745 -374 955 -111 939 -628 400 o -11 540 

2014-12-01 

Kapital k Förändring Reviderad Summa Diff Bud 
i ram strat plan stra~lan kostnader 2014 

o 2 330 -6430 2 158 -4 079 
o 1 042 o 11 124 1 175 

1 492 235 -700 42 320 -2 916 
o o o g 003 146 

10 132 1 880 o 66 069 6 967 
249 2 830 620 47 721 5 044 

2 315 2 500 1 450 71 231 5 785 
3 819 -1 000 o 33 017 -788 

50 613 157 974 g 114 
17 113 149 152 2 661 

1000 -1 000 54 698 o 
85 733 10 817 -6 060 644 467 23109 

o o 795 5 
o 3 383 60 

4 562 6 772 5 450 565 517 16 378 
2 127 24 121 15 500 597 407 42 862 

92 422 41 710 14 890 1 811 569 82 414 

Summa NETTO Diff Netto 
övriga int TOTAL intäkter RAM 2014 

o o -280 1 878 -4 079 
o o -260 10 864 1 175 
o o -6 477 35 843 -2 916 
o o -100 8 903 146 
o o -21 132 44 937 6 967 
o o -5 485 42 236 5 044 
o o -12 806 58 425 5 785 
o o -12 185 20 832 -788 
o 
o -9 114 -161 114 -3 140 o 
o -2 426 -149 152 o 235 
o o -54 698 o o 
o -11 540 -423 689 220 778 11 569 
o o o 795 5 
o o -150 3 233 60 
o o -85 601 479 91 6 16 378 
o o -130 500 466 907 42 862 
o -11 540 -639 940 1171 629 70 874 



BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2017 
Beräknat i 2015 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2014 

KOSTNADER BUDGETUTGANGSLÄGE 
2014 Kapkostn exkl ka_pk 

Nämnd/ Kontor 
Kommunchef 6 237 o 6 237 
Personalkontor 9949 o 9 949 
Medborgarkontor 45 236 1 858 43 378 
Ekonomikontor 8857 o 8 857 
Tekniskt kontor 59 102 7 122 51 980 
Kultur- och fritidskontor 42 677 225 42452 
Sam hällsbyggnadskontor 65446 854 64 592 
Räddningstjänsten 33 805 4 095 29 710 
Intäktsfinansierad verksamhet: o o o 
Lokalförvaltarna 148 860 41 499 107 361 
Övrigt intäktsfinansierat 146 491 14 452 132 039 
Kostenheten 54 698 o 54 698 
Summa Kommunstyrelsen 621 358 70 105 551 253 
Revision 790 o 790 
Överförmyndare 3 323 o 3 323 
Bildnings- och lärandenämnd 549 139 6 711 542 428 
Vård- o oms.nämnd 554 545 1444 553 101 
TOTAL T KOSTNADER 1 729 155 78 260 1 650 895 

löner 
2% 

21 
133 
467 
146 

1 377 
295 
374 
488 

o 
o 
o 
o 

3 301 
5 

60 
6 305 
6 638 

16 309 

s förslag till Reviderad 
strategisk plan 2015-2017 

Från tidig Kapital k Kapitalk 
i plan bef objekt budg pr~ 

o o 
o o o 

-2 552 610 903 
o o 

700 6 159 5 464 
1 275 170 49 

879 1 822 
2 595 1 237 

o o 
42 467 15 003 

9 603 9 256 

-577 62 483 33 734 
o o 
o o 

o 1 440 2 899 
-4 080 674 1 696 
-4 657 64 597 38 329 

INTÄKTER BUDGET UTGANGSLÄGE 2014 KPI!Övrig justering 
A1.19ifter stats b Interna 

Nämnd/ Kontor 
ÖVriga int TOTAL A '.!gifter Interna 

Kommunchef o -280 o o -280 o o 
Personalkontor o o o -260 -260 o o 
Medborgarkontor o -410 -5 551 -516 -6 477 o o 
Ekonomikontor o o o -100 -100 o o 
Tekniskt kontor -1 411 -4 800 -8 291 -6 630 -21 132 o o 
Kultur- och fritidskontor -2 530 o -327 -2 628 -5 485 o o 
Samhällsbyggnadskontor -3 409 o -1 495 -7 902 -12 806 o o 
Räddningstjänsten -735 -617 o -10 833 -12 185 o o 
Intäktsfinansierad verksamhet: o o o o 
Lokalförvaltarna o o -138 000 -14 000 -152 000 o -15 971 
Övrigt intäktsfinansierat -49 982 -278 -93 161 -3 305 -146 726 o -4 172 
Kostenheten o -201 -54 497 o -54 698 o o 
Summa Kommunstyrelsen -58 067 -6 586 -301 322 -46 174 -412 149 o -20 143 
Revision o o o o o o o 
överförmyndare o -150 o o -150 o o 
Bildnings- och lärandenämnd -14 223 -17 082 -4 043 -50 253 -85 601 o o 
Vård- o orns.nämnd -5 471 -39 927 -69 590 -15512 -130 500 o o 
TOTAL T KOSTNADER -77 761 -63 745 -374 955 -111 939 -628 400 o -20 143 

2014-12-01 

Kapital k Förändring Reviderad Summa DiffBud l 
i ram strat plan strat~an kostnader 2014 

o 2 330 -6 630 1 958 -4 279 
o 1 042 o 11 124 1 175 

1 513 235 -700 42 341 -2 895 
o o o 9 003 146 

11 623 2180 o 67 860 8 758 
219 2 830 100 47 171 4494 

2 701 2 500 1 450 71 617 6 171 
3 832 -880 o 33 150 -655 

o o o 
57 470 164 831 15 971 
18 859 150 898 4 407 

1000 -1 000 54 698 o 
96 217 11 237 -6 780 654 651 33 293 

o o 795 5 
o 3 383 60 

4 339 11 505 6 300 570 877 21 738 
2 370 30 221 15 500 603 750 49 205 

102 926 52 963 15 020 1 833 456 104 301 

Summa NETTO Diff Netto 
Övrjga int TOTAL intäkter RAM 2014 

o o -280 1 678 -4 279 
o o -260 10 864 1 175 
o o -6 477 35864 -2 895 
o o -100 8 903 146 
o o -21 132 46 728 8 758 
o o -5 485 41 686 4494 
o o -12 806 58 811 6 171 
o o -12 185 20 965 -655 
o o o o O. 
o -15 971 -167 971 -3 140 o 
o -4172 -150 898 o 235 
o o -54 698 o o l 
o -20 143 -432 292 222 359 13150j 
o o o 795 5 
o o -150 3233 

601 o o -85 601 485 276 21 738 
o o -130 500 473 250 49 205 
o -20 143 -648 543 1184 913 84158J 



Socialdemokraternas förslag till reviderad strategisk plan 

RESUL TA TRÄKNING 

Verksamhetens intäkter Not 1 
Verksamhetens kostnader Not 2 
Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETTOKOsTNADER 

skatteintäkter 
Generella statsbidrag och utjämning 
Finansiella intäkter Not 3 
Finansiella kostnader Not 4 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära intäkter 

ÄRETS RESULTAT 

2014-12-01 

Budget Plan Plan 
2015 2016 2017 

267 205 267 592 284 461 
-1 359 672 -1 370 436 -1 385 184 

-56 821 -59 310 -65 385 

-1 149 289 -1 162 154 -1 166 108 

898 047 943 757 989 057 
267 228 261 704 254 547 

4 013 3 499 3 499 
-9 592 -11 041 -13 161 

10408 35 765 67 835 

10408 35 765 67 835 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 227 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

. . " ··- . ..;,.) 

Dnr 2014/1084 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

INLEDNING 
Kulturskolan tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och tillämpnings
föreskrifter. Dessa är från 2004. Då verksamheten har utvecklats och begreppen 
förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. Barn-och utbildningsnämnden 
har 2014-10-14, § 82, godkänt förslag om nya avgifter och tillämpningsföreskrifter 
och överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/228/1, BLN § 82 med yttrande 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 239 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
gtt, i enlighet med Bilaga KS 2014/228/1, fastställa nya avgifter och ti llämpnings
föreskrifter för Kulturskolan, att gälla från och med 1 januari 2015. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.att i enlighet med Bilaga KS 2014/228/1, fastställa nya avgifter och tillämpnings
föreskrifter för Kulturskolan, att gälla från och med 1 januari 2015. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

12 (30) 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BILDNINGS- OCH LÄRANDENÄMNDEN 

A 1 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 2 3 

§ 82 

Justerandes sign 

Sammanträdesdatum 

2014-10-14 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

INLEDNING 

Dnr 2014/1034 

Kulturskolan tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och tillämpnings
föreskrifter. Dessa är från år 2004. Då verksamheten har utvecklats och begreppen 
förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. 

Enligt förslaget sänks avgifterna för de flesta - det vill säga de som har en kurs. 
Avgifterna för en kurs i sång- eller instrument för elever som valt musikprofil i 
grundskolan tas också bort. Samtidigt likställs avgifterna för val av ett eller flera 
inslag. Avgiften blir alltså densamma för alla kurser, oavsett hur många eleven valt. 

Avgiftssystemet öppnas också för anpassningar till andra undervisningsformer än 
den traditionella 20-minuterslektionen en gång i veckan. Sådana avgifter ska ställas i 
relation till grundtaxan. 

Den nedre gränsen vid nio år tas bort. I fortsättningen är alla barn, från förskola och 
uppåt välkomna till den undervisning som lämpar sig för respektive ålder. 

I tillämpningsföreskrifterna klargörs att verksamheten i första hand vänder sig till 
barn och ungdomar till det år de fyller 19 år. Vuxenverksamheten regleras tydligare. 
Möjlighet att bedriva vuxenundervisning till självkostnadspris införs. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/42/1, missiv 
Bilaga BLN 2014/42/2, skrivelse 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

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

att godkänna förslag om avgifter och tillämpningsföreskrifter, Bilaga BLN/ 42/ 1 att 
gälla från 1 januari 2015 samt 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Anders Wigelsbo (C) yrkar bifall till förslaget. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

i!U godkänna förslag om avgifter och tillämpningsföreskrifter, Bilaga BLN/ 42/1 att 
gälla från 1 januari 2015 samt 

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 



fltlll SALA 
~KOMMUN 

sKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lä randenämnden 

l (l) 
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MISSIV 
ÄRENDE 11 

DNR 2014/1034 

BLN NR 42/1 
BEN NY WETTERBERG 
DIREKT: 0224-748002 

r-CYA"i'AJ:~n-;,-~-

MISSIV 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

INLEDNING 

Olartenr 
20) 

Kulturskolans tillämpar idag den tidigare musikskolans avgifter och 
tillämpningsföreskrifter. Dessa är från 2004. Då verksamheten har utvecklats och 
begreppen förändrats, så behöver avgiftssystemet uppdateras. 

Ärendet 

2014 -11- 11 

Enligt förslaget sänks avgifterna för de flesta- det vill säga de som har en kurs. 
Avgifterna för en kurs i sång- eller instrument för elever som valt musikprofil i 
grundskolan tas också bort. Samtidigt likställs avgifterna för val av ett eller flera 
inslag. Avgiften blir alltså densamma för alla kurser, oavsett hur många eleven valt. 

Avgiftssystemet öppnas också för anpassningar till andra undervisningsformer än 
den traditionella 20-minuterslektionen en gång i veckan. Sådana avgifter skall 
ställas i relation till grundtaxan. 

Den nedre gränsen vid 9 år tas bort. I fortsättningen är alla barn, från förskola och 
uppåt välkomna till den undervisning som lämpar sig för respektive ålder. 

I tillämpningsföreskrifterna klargörs att verksamheten i första hand vänder sig till 
barn och ungdomar till det år de fyller 19 år. Vuxenverksamheten regleras tydligare. 
Möjlighet att bedriva vuxenundervisning till självkostnadspris införs. 

Konsekvenser för landsbygden 
Beslutet bedöms vara positivt för möjligheterna att anpassa kulturskolans 
verksamhet så att undervisning lättare kan bedrivas i enheterna på landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Avgiftsfriheten för musikprofilelever har redan införts, vilket beräknas minska 
intäkterna med cirka 100 tkr. Merparten av detta bedöms rymmas inom det tillskott 
fullmäktige gav för införandet av musikprofiL I övrigt är förändringarna av 
intäkterna svårbedömda, med kommer sannolikt inte att överstiga 50 tkr. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

att godkänna förslaget om avgifter och tillämpningsföreskrifter, överlämna det till 
kommunstyrelsen för vidare behandling och föreslå att de skall gälla från l januari 
2015. 



Kulturskolan i Sala- en presentation 

KUL TURGARANTI 
l Sala får alla barn och elever i för- och grundskolan och särskolan pröva på olika 
sätt att lära sig, genom kultur. Det kan vara kopplat till alla ämnen. I förskolan är det 
i första hand drama, i förskaleklass sång och rytmik. I på låg- och mellanstadiet är 
det bild och form, folkmusik, drama, bild/ljud-teknik, berättande och dans och på 
högstadiet drama, konst och musikstudio. Kulturskolan sköter detta. Totalt berörs 
cirka 1200 förskolebarn och 2300 elever i grundskolan. Kulturskolan har fast 
anställd personal för detta, men anlitar även fria aktörer. 

MUSIKPROFIL 
Eleverna i Salas högstadieskolor har möjlighet att välja musikprofil som elevens val. 
Eleverna får fördjupa sig i praktik och teori inom musikämnet och möjlighet att 
delta i skolkören. Undervisningen bedrivs av kulturskolan och eleverna får 
kostnadsfritt välja till ett instrument eller sång ur kulturskolans utbud för enskild 
undervisning. 

SKAPANDESKOLA 
Sala kommun får bidrag från staten, via Statens kulturråd, för kulturinslag i 
grundskolan. Bidraget kallas Skapande skola. Kulturskolan har hand om detta och 
pengarna används bland annat till konstprojekt och dans- och drama-inslag i 
undervisningen. Alla elever i grundskolan och särskolan berörs av detta. 

ORKESTRAR OCH KÖRER 
Kulturskolan har egna körer för barn och ungdomar och leder vuxenkören 
Argentum, Sala storband och Sala blåsorkester. För detta får Kulturskolan bidrag 
från Sala Musikråd. 

ENSKILD UNDERVISNING 
Drygt 300 elever i skolan har valt att fördjupa sig genom enskild undervisning i olika 
instrument. Det som erbjuds är allt från slagverk till trä- och bleckblås, piano och 
klaviatur, gitarr och bas, violin, nyckelharpa och annan folkmusik, enskild sång, 
sånggrupper, kör. Vi har också kurser i bild och form. 

UPPDRAG 
Kulturskolan sköter en del undervisning inom gymnasieskolan och tar även uppdrag 
av andra. Exempelvis finns färdiga kurs-koncept för Garageband på iPad, för de 
grundskaleenheter som vill använda det i musikundervisningen. Ett annat exempel 
är rockkören för äldre, som vi sköter på uppdrag av PRO. ABF och landstinget. 

l (2) 
2014-09-02 



KONSERTER OCH ANDRA FÖREST ÄLLNINGAR 
Kulturskolan är ett viktigt inslag i Salas levande kulturliv och når många 
medborgare, såväl gammal som ung. Givetvis anordnas egna konserter och 
föreställningar, främst vid jul och inför sommarlovet. Däremellan brukar det bjudas 
på mindre soareer och liknande. Kulturskolan uppträder också i förskolor och 
skolor och stöttar med spelningar i samband med lucia och terminsslut. 

Kulturskolan samarbetar ibland med andra organisationer. Exempel på detta är 
Rotarys återkommande julkonsert, Fyrverkerimusiken och "Kulturnatta". Mindre 
enskilda uppdrag, mot ersättning, tas också emot ibland. 

UTVECKLING 
Sedan hösten 2014 finns en dramapedagog anställd och dans är under utveckling. 
Det skall förhoppningsvis underlätta för att exempelvis göra egna sevärda 
produktioner med sång, musik, dans och teater. 

2 (2) 
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sKOLFÖRVALTNINGEN 

Kommunstyrelsen 

Kulturskolans avgifter och tillämpningsföreskrifter 

l (2) 
2014-10-14 

ONR 2014/1034 
BILAGA BLN 2014/42/1 

BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Kulturskolan vänder sig i första hand till Sala kommuns barn och elever till och med 
det år de fyller 19 år. 

Vuxna som vill ha undervisning hänvisas i första hand till studieförbund och privata 
anordnare, men tas emot i kulturskolan i den mån det bedöms gynna 
undervisningen av barn och ungdomar. Det kan exempelvis handla om 
undervisningsmetoder där vuxna övar tillsammans med barn för att stärka barnens 
lärande. Det kan också vara för att upprätthålla hög standard i de orkestrar eller 
andra ensembler där barn, ungdomar och vuxna spelar tillsammans. 

Vid platsbrist prioriteras alltid barn och ungdomar. Vuxeneleven kan därför vid 
terminsskiften behöva lämna sin plats till förfogande. 

Kulturskolans grundutbud av undervisning består av 20-30-mintuerslektioner för 
enskild undervisning. Kulturskolan garanterar minst 25 lektioner per läsår. 

Terminsavgiften för det äldsta barnet som är inskrivet i kultursko lan, barn 1 i 
hushållet är: 500 kr. För barn 2 i hushållet är terminsavgiften 250 kr. För hushållets 
övriga barn är terminsavgiften O kr. Som barn i hushållet menas barn som är 
folkbokförda på samma adress. 
Elever kan endast anmäla sig till en kurs i varje ämne/instrument. 

För vuxna enligt ovanstående undantag är motsvarande terminsavgift 1500 kr. I 
mån av tid och möjlighet erbjuds i övrigt vuxna undervisning till kulturskolans 
självkostnadspris. 

För kör- och gruppverksamhet är terminsavgiften 200 kr för barn och ungdomar. 

Kulturskolan hyr ut instrument till en kostnad av 250 kr per termin. 

Avgiften debiteras från tredje lektionstillfället varje termin, oavsett när på terminen 
eleven påbörjar sin undervisning. Inskrivna behöver inte återanmäla sig inför nya 
läsår. 

Kulturskolan kan för annan verksamhet än det ovan beskrivna grundutbudet 
fastsälla avgifter för olika former av undervisning, exempelvis kortare kurser och 
ensembleverksamhet Avgiften skall då sättas i relation till ovanstående. Är 
undervisningstiden kortare än i grundutbudet, skall alltså avgiften vara lägre. 

Elev som valt musikprofil i skolan är avgiftsbefriad från ett av inslagen i 
kulturskolans sång- och instrumentalundervisning. Eventuellt lån av instrument är 
avgiftsfritt för dessa elever. Undervisning inom ramen för musikprofilen räknas inte 
som inskrivning i kulturskolan, när avgiften fastställs. 

I händelse av kö till undervisning tillämpas följande turordning: 
Ankomstdatum av anmälningsblanketten till Kulturskolan. 



skolförvaltningen 

Elever som ännu inte är inskrivna i kulturskolan har företräde framför önskemål 
från redan inskrivna om att få gå flera olika kurser samtidigt. 

2 (2) 
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Ny kulturskaletaxa 
Inte ändrad sedan 2004 

ALAKvMMuN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -11- 11 

• Tydligare åldersgräns - ingen nedre gräns - bedömning 
görs individuellt. 

• Sänkt avgift från 625 till 500 kr och från 300 till 250 för 
syskon. 

• Samma avgift får instrument 1 och 2 ... 

• Musikprofilelever kostnadsfritt 

• Vuxenavgift höjs från 1000 till1500 och endast om 
syftet är att stödja barns undervisning eller deltagande. 

• Självkostnadspris för övriga vuxna (250 kr flektion 30 
min). 

• Köravgift 200 kr. Instrumenthyra 250 kr. 



~~o~b~ 

Ny kulturskaletaxa 
• Möjlighet till avgiftssättning för andra former ex 

"klipp kort" eller korta kurser- men med taxan som 
utgångspunkt. 

• Minst 25 tillfällen. 36 v per läsår- ger utrymme även för 
andra insatser ex. fortbildning mm i skolorna. 

• Prio på elever som ännu inte är inskrivna. 

• Kostnad: Musikprofilen 60 befintliga x 625kr x 2 = 
75000 kr 
Avgiftssänkning övriga 250 x 125x2 = 62500 tkr. 
Uppskattad höjning -37500. Totalt merkostnad 100 tkr, 
varav 25 till följd av sänkningen och resten 
musikprofilen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 
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2014-12-02 :·:: 9 3 2 o 14 

Dnr 2014/470 

Detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4; beslut om antagande 

INLEDNING 
Planområdet omfattar del av stadsparken, samt angränsande del av Eke bygatan. 
Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra delen av parken, i 
anslutning till befintlig lekpark Förändringarna innebär omgestaltning av Eke by
gatan, möjlighet att uppföra en större service byggnad, nya parkeringsplatser med 
mera. Planen har varit ute på granskning och överlämnas nu för antagande. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/157/2, missiv med antagandehandlingar 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 240 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
ill anta detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4, Sala kommun, Västmanlands län. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.att anta detaljplan för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och del av 
Kristina 4:4, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

' \~l 
' 

Utdragsbestyrkande 
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g SALA Bi laga KS 20 14/ 157 / 2 

~KOMMUN 
M ISSIV - BESLUT OM ANTAGANDE 

Ink. 2014 -11- 1 1 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KSLU 2014-11-18 

Missiv- beslut om antagande för detaljplan för stadsparken 

INLEDNING 
Detaljplanen för del av stadsparken, del av Kristina 4:11 samt del av Kristina 4 :4 har varit 
ute på granskning under perioden 24 september till 20 oktober. Ett par yttranden har 

inkommit vilka har lett till mindre justeringar i planen. Inkomna synpunkter samt 
planering och utvecklingsenhetens kommentarer finns redovisade i utlåtandet. 

Planområdet omfattar del av stadsparken samt angränsande del av Ekebygatan. 

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra delen av parken, i 
anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna innebär omgestaltning av Ekebygatan, 

möjlighet att uppföra en större servicebyggnad, nya parkeringsplatser mm. 

FÖRSLAG TILL BESLUT: 
att anta detaljplanenför del av stadsparken, del av Kristina 4:11 samt del av Kristina 4:4. 

Sofia Elrud 

Planarkitekt 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

M ärta Alsen 

Planarkitekt 

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

Lena Steffner 

Planchef 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och utveckling 

Detaljplan för 

l (18) 
2014-10-31 

DIARIENR: 2014/470 
ANTAGANDEHANDLING 

Ink. 2014 -11- 1 1 
Aktbliaga 
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Del av stadsparken, del av Kristina 4:11 och 
del av Kristina 4:4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Till detaljplanen hör följande handlingar 

• Plankarta med bestämmelser • 

• Plan- och genomförandebeskrivning • 

Fastighetsförteckning 

Utlåtande 

• Motiverat ställningstagande för 
behovet av miljöbedömning 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-74 73 08 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 



Inledning 

Sammanfattning 

Planens syfte 

Lägesbestämning, areal 
och markägo
förhållanden 

PLAN PROCESSEN 

Programsamråd 
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DEL AV STADSPARKEN, DEL AV KRISTINA 4:11 OCH DEL AV 
KRISTINA 4:4 

ANTAGANDEHANDLING 

Planområdet omfattar del av stadsparken samt angränsande del av 
Ekebygatan. Området ligger väster om stadskärnan och omfattas i 
dagsläget av en plan från 1976 (Stadsplan för västra 
centrumkvarteren och stadsparken, 3432) som medger 
markanvändningen park 

l förslaget till ny detaljplan tas en del av parken i anspråk för 
Ekebygatan som planläggs som lokalgata med möjlighet att anlägga 
parkering, trottoarer och hällplatser för kollektivtrafik Större delen 
av parken föreslås även fortsättningsvis vara park, vilket möjliggör 
anläggaodet av diverse mindre anläggningar för parkändamål som 
t.ex. lekplats, plantering och kiosk En byggrätt för en större 
servicebyggnad avsätts i parkens södra del. 

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att utveckla den södra 
delen av parken, i anslutning till befintlig lekpark. Förändringarna 
innebär omgestaltning av Ekebygatan, möjlighet att uppföra en 
större servicebyggnad, nya parkeringsplatser mm. 

Planområdet utgörs av en del av stadsparken (del av fastigheterna 
Kristina 4:11 och Kristina 4:4) som är belägen strax väster om Salas 
centrala delar, norr om Ringgatan och väster om Eke bygatan. l norr 
ligger Ekebydamm och i väster breder resterande del av parken ut 
sig. Området omfattar knappt 3 ha. Marken ägs av Sala kommun. 

En detaljplan ska ge en samlad bild av markanvändningen i ett 
område och beskriva hur området avses förändras eller bevaras. När 
detaljplanen vunnit laga kraft anger den ramarna för framtida 
bygglovsprövning. 

Processen med att ta fram en detaljplan beskrivs i Plan- och 
bygglagen (PBL). Lagen lägger stor vikt vid att planarbetet 
genomförs så att alla berörda får vara delaktiga och ges möjlighet att 
påverka planeringen. Den här planen genomförs med normalt 
förfarande, planprocessen redovisas kortfattat nedan. 

Figur 1 Illustrerar i vilket skede detaljplanen befinner sig 

Ett program är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen. Det är upp 
till kommunen att bedöma när program är nödvändigt. 



Samråd 

Granskning 

Antagande 

Överklagande 

Laga kraft 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintresse 

Översiktliga planer 
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DEL AV STADSPARKEN, DEL AV KRISTINA 4 :11 OCH DEL AV 

KRISTINA 4:4 

ANTAGANDEHANDLING 

Planarbetet har i det här fallet inte föregåtts av ett programarbete 
eftersom förändringen är av sådan art och omfattning att det inte 
bedöms vara nödvändigt. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inledes 
processen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickades ut på samråd till berörda intressenter och ställdes ut i 
kommunhusets entre. De synpunkter som lämnades från fastighets
ägare och andra sakägare samt hyresgäster, organisationer, 
myndigheter m.fl. redovisades i en samrådsredogörelse. 
Redogörelsen innehöll även enheten för planering och utvecklings 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Det reviderade planförslaget skickades till berörda intressenter och 
ställdes ut i kommunhusets entre för granskning. De synpunkter 
som inkommit under granskningen redovisades i ett utlåtande. 
Utlåtandet innehöll även planering och utvecklingsenhetens 
kommentarer och förslag till ställningstagande till inkomna 
synpunkter. 

Efter granskning överlämnas planförslaget till kommunfullmäktige 
för antagande. Ärendet bereds innan antagandet i 
kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsen. 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet 
om antagande satts upp på kommunens anslagstavla. De som senast 
under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som 
inte har blivit tillgodosedda har rätt att överklaga plan besluten. I 
första hand är det sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende och hyresgästorganisationer. Överklagandet prövas av 
Länsstyrelsen vars beslut i sin tur kan överklagas hos Mark- och 
miljödomstolen. 

Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga kraft 
när överklagandetiden löpt ut. 

Detaljplanen ligger inom område som utgör riksintresse för 
kulturmiljövården- Sala Silvergruva och Sala bergsstad. Sådana 
intressen ska enligt 3 och 4 kap Miljö balken, så långt det är möjligt, 
skyddas mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på 
riksintresset. 

Planområdet omfattas av den kommuntäckande översiktsplanen, 
Plan för Sala ekokommun, antagen 2002. Hela tätorten Sala ingår i 
ett område där fördjupad översiktsplan bör upprättas enligt 
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översiktsplanen (vilket har gjorts, se nästa stycke). l översiktsplanen 
betonas Sala bergstad som riksintresse för kulturmiljön och att 
åtgärder inom området ska ske med hänsyn till detta. Vidare ska 
natur- och grönområden nära bebyggelse och med god tillgänglighet 
värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling och ett 
hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Biologisk mångfald ska 
bevaras och utvecklas i tätortsområden. 

Planförslaget omfattas av och överensstämmer med den fördjupade 
översiktsplanen för staden, Planför Sala stad. I fördjupningen 
redovisas att stadsparken även i fortsättningen ska vara park. 

Området omfattas av en gällande plan från 1976, stadsplan för 
Västra centrumkvarteren och stadsparken (3432). Planen medger 
markanvändningen park eller plantering för området. Vägar och 
parkeringsplats avgränsas av illustrationslinjer. 

Utsnitt av gällande plankarta för centrumkvarteren och stadsparken från 

1976. Hela området utgörs av parkmark (park eller plantering). Vägar och 

parkeringsplats avgränsas av illustrationslinjer enligt rådande plan maner. 

För varje detaljplan som upprättas ska en behovsbedömning göras 
för att utreda om planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning 
enligt miljöbalkens 6 kap 11§ genomföras och därmed även en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning 
som utförts av enheten för planering och utveckling, kommun-
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Enheten för Planering och utveckling anser att genomförandet av 
detaljplanen för stadsparken inte riskerar medföra betydande 
miljöpåverkan enligt de kriterier som anges i 6 kap 11§ M B. 
Miljökonsekvensbeskrivning ska därmed inte upprättas. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2013-01-29 att 
uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och 
utveckling, att detaljplanearbete ska påbörjas för del av stadsparken 
för att möjliggöra byggnation av service byggnad, parkering samt 
omgestaltning av Ekebygatan mm. 

Strandskydd 
Strax utanför planområdet ligger Ekebydamm och Pråmån där 
strandskyddet i gällande detaljplan är upphävt. 

Strandskyddet regleras i miljöbalkens 7 kap 13-18 §§ och syftar till 
att lånsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

Enligt Miljöbalken 17 kap 18 g§ återinträder strandskyddet när en 
detaljplan ersätts av en ny detaljplan. Undantag från strandskyddet 
måste därför prövas. Strandskyddet kan upphävas om det finns 
särskilda skäl (enligt miljöbalken 7 kap 18c§), om det är förenligt 
med strandskyddets syften och om intresset att ta planområdet i 
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset Dessutom ska en fri 
passage finnas utmed stranden. 

Upphävande av strandskydd 
Upphävande av strandskyddet föreslås gälla för hela den berörda 
delen av planområdet, både del av parken och del av Jokalgatan. 
Intresset att även fortsättningsvis ta planområdet i anspråk bedöms 
väga tyngre än strandskyddsintresset 

Strandskyddet är sedan tidigare upphävt i gällande detaljplan. Den 
nya planen medger samma användning som i gällande plan (PARK 
och GATA). stadsparken är, med dess centrala läge och anor från 
1900-talet, ett betydelsefullt rekreationsområde för stadens 
invånare. Parken har även en social funktion eftersom den är 
tillgänglig för alla och erbjuder möjligheter för rekreation och möten 
mellan människor. Även Ekebygatan har funnits länge och är en av 
de viktigare gatorna för trafikförsörjningen i centrum. 

Särskilt skälför upphävande av strandskydd (enligt MB 7 kap 18 c§) 
är att.· 
Tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
planområdet stadsparken är en kulturhistoriskt värdefull plats för 
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stadens invånare, som varit en del av den centrala staden under lång 
tid (sedan början av 1900-talet). Ekebygatan har länge varit och är 
en viktig del av gatunätet i centrum eftersom den löper runt 
stadskärnan och matar in trafiken. 

Fri passage 
Planområdet utgörs av allmän plats med markanvändning PARK och 
LOKALGATA, vilket säkrar allmänhetens passage längs vattnet. I 
parken finns flera anlagda gångvägar och plana gräsytor vilket 
ytterligare stärker möjligheten för allmänheten att röra sig fritt 
utmed stränderna. 

Förenlighet med strandskyddets syfte 
Planen bedöms vara förenlig med strandskyddets syfte att stranden 
ska vara tillgänglig för allmänheten då stränderna säkerställs för fri 
passage genom markanvändningen allmän plats- PARK. 

Omgestaltningen av Ekebygatan syftar till att öka tillgängligheten till 
stadsparken och minska den barriär som gatan idag utgör. I 
förlängningen blir även allmänhetens tillgång till strandområdena 
bättre. 

Planen bedöms även vara förenlig med strandskyddets syfte att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv genom att planen även 
fortsättningsvis ges användningen allmän plats - PARK. 
Livsvillkoren för djur- och växtliv utmed strandkanten bedöms 
därmed till större del vara oförändrade i förhållande till dagsläget. 

Strandskydd inom det aktuella planområdet är idag upphävt När en 

detaljplan ersätts återinträder strandskyddet Kartan visar område (röd 

skraffering) inom vilket strandskyddet föreslås upphävas på nytt. 
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I parken finns både gamla och yngre träd, flera planterade i 
rader jalleer. Alleträd omfattas av ett generellt biotopskydd. Vid 
förändringar som kan skada biotopen krävs dispens från 
länsstyrelsen. 

Den utformning som är aktuell innebär att berörda alleträd kan 
bevaras och avsikten är att dessa så långt det är möjligt ska vara 
kvar. 

Exempel på olika trädrader i stadsparken. 
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stadsparken anlades 1928 och är belägen strax väster om Salas 
centrala delar. Den del av parken som omfattas av den nya 
detaljplanen (den engelska parken) ligger norr om Ringgatan och 
väster om Ekebygatan. Norr om området ligger den 
barockinspirerade parkdelen som gränsar mot Ekebydamm.-1 väster 
gränsar planområdet till Pråmån. 

Ekebygatan med befintlig bussficka, parken breder ut sig i bakgrunden. 

Ekebygatan och Ekebydamm. 
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Planområdet omfattar del av stadsparken samt del av Eke bygatan, 
och är i dagsläget planlagt som parkmark l parken finns vegetation i 
form av träd och buskar och stora gräsytor. l anslutning till 
Ekebygatan finns en asfalterad parkeringsyta. Norr om planområdet 
ligger Ekebydamm och i nordväst gränsar området mot Pråmån. 

Förändringar 
Större delen av parkmarken kommer även fortsättningsvis vara 
planlagd för parkändamåL En viss omfördelning av ytor föreslås där 
en liten del av parken tas i anspråk för en tillkommande 
parkeringsyta och en del av Ekebygatan (befintlig bussficka) 
kommer att bli en del av parken. 

Planområdet ligger inom det stråk med kalkstensberggrund som 
löper igenom Sala. Jordarten är lera i den del av staden där 
stadsparken ligger. Marken bedöms vara byggbar, men specifika 
geotekniska förhållanden inom planområdet är inte kända och bör 
utredas närmare inför byggnation. 

Inom Sala tätort har genomförda studier visat på förhöjda halter av 
framförallt bly och kadmium. Källa till föroreningarna är 
silvergruvan och de processer som använts för att förädla malmen. 

Sala kommun har tagit fram en strategi för bedömning av 
metallföroreningar i mark. strategin har fastställt platsspecifika 
riktvärden (hälsoriskbaserade) för kontaminerad ytjord. 

Inom planområdet bör de platsspecifika riktvärdena för Sala 
kommun inte överskridas. Om det finns misstankar om andra 
föroreningar än de som kommer från Sala Silvergruva ska 
markprover tas för att utreda detta. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde, men eftersom stora delar av Sala kommun 
ligger inom högriskområde rekommenderas ett radonsäkert 
byggande. Radonskydd hanteras närmare under bygglovskedet 

Förutsättningar 
Strax norr om planområdet ligger Ekebydamm som utgör en del av 
Silvergruvans damm- och kanalsystem. Vattendraget riskerar vid 
höga flöden att översvämma hela eller delar av planområdet vilket 
bör beaktas vid uppförande av eventuella byggnader. I nordväst 
gränsar planområdet till Pråmån. 

Förändringar 
Genomförandet av planen kan medföra att andelen hårdgjorda ytor 
blir något större än i dagsläget. Huvuddelen av planområdet 
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kommer även fortsättningsvis att utgöras av icke hårdgjorda ytor 
vilket underlättar hanteringen av dagvatten. I dagsläget avleds 
dagvatten via ledningar. 

I dag når inte vattendrag i Sala tätort framtagna värden för 
miljökvalitetsnormen (MKN). Det är därför av vikt att planförslaget 
inte medför att vattenkvaliteten ytterligare försämras som en följd 
av planförslagets genomförande. 

Inom planområdet, och strax utanför, finns ett antal kända 
fornlämningar. Fattighuset och stadens första skolhus, som tidigare 
funnits på platsen, är registrerade som övriga kulturhistoriska 
lämningar (Sala stad 109:1-2). Båda dessa byggnader är idag rivna. 

l parken finns tre minnesstenar (Sala stad 85:1-3) med text om 
parkens anläggande. Den gångväg som löper längs Pråmån (Sala stad 
205:1) utgör också en registrerad fornlämning. 

Kanalen som angränsar till området utgör fornlämning som är 
skyddad enligt kulturmiljölagen (Sala stad 211:1). Del av Sala 
centrum, rutnätsstaden, utgör fast fornlämning av typ stadslager 
(RAÄ 62:1). Planområdet ligger dock utanför denna avgränsning. 

Vid åtgärder som berör någon av ovan nämnda fornlämningar eller 
om okänd fornlämning påträffas vid markåtgärder inom andra delar 
av planområdet ska kontakt tas med Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktio n. 

Förutsättningar 
stadsparken ligger centralt med god tillgång till offentlig och 
kommersiell service. Offentliga toaletter finns i parken, de är i behov 
av upprustning. I anslutning till befintlig busshållplats finns en 
tidningskiosk. 

Befintlig kiosk i anslutning till busshållplatsen. 
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l samband med omdaningen av parken i anslutning till Ekebygatan 
avses ny bebyggelse, för såväl offentlig som kommersiell s~rvice, att 
uppföras. 

Avsikten är att uppföra en eller flera byggnader, som innehåller 
serviceinrättningar med toaletter och "värmestuga". Här kan 
förskolegrupper och skolklasser äta medhavd matsäck vid utflykter 
till parken. Ny bebyggelse kan även inrymma kiosk, cafeverksamhet, 
uterum med en mindre scen samt förråd för framtida parklek. 

Tidigare fanns en servering i stadsparken, parkstugan. Det finns ett 
politiskt beslut, (KF 2012-05-28 §55), baserat på ett medborgar
förslag om att tillkommande servicebyggnad till viss del ska ersätta 
parkstugan. Det ursprungliga läget, längre in i parken, bedöms inte 
vara lämpligt av logistiska och kommersiella skäl. 

Parken är en del av centrala Sala och ingår i det område som utgör 
riksintresse för kulturmiljövården. Strax öster om planområdet finns 
även flera enskilda byggnader med högt kulturhistoriskt värde. 
Avsikten är att uppföra en väl gestaltad byggnad med hög 
arkitektonisk kvalitet, som harmonierar med sin omgivning 
samtidigt som det ska fungera som ett landmärke i staden. 
Ny bebyggelse ska utformas och färgsättas i samråd med 
kommunens stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare. 

Inom markanvändningen PARK ryms mindre byggnader, som t ex 
kiosker. För att precisera och möjliggöra den större servicebyggnad 
(eller servicebyggnader) som avses uppföras införs en bestämmelse 
om största tillåtna byggnadsarea inom ett avgränsat område. Största 
tillåtna sammanlagda byggrätt är 250m2• För enskild byggnad tillåts 
en byggnadsarea om högst 150 mz. Bebyggelsen får uppföras i högst 
en våning. 
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Planillustration. Bilden ovan visar hur området föreslås utformas med ny parkeringsplats i 
parken ochflyttade hållplatslägen för kollektivtrafiken. Ny bebyggelse för service planeras i 
anslutning till parkeringsplaten, i nära anslutning till Ekebygatan 
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Marken har små nivåskillnader vilket underlättar tillgängligheten för 
personer med begränsad rörlighet. 

Byggnaders tillgänglighet prövas i bygglovskedet För byggnader 
finns bestämmelser som omfattar krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

stadsparken är belyst på kvällar och nätter, vilket kan öka känslan 
av trygghet. Den del av parken som främst berörs av planförs laget, 
det vill säga Ekebygatan och dess närområde, är en relativt öppen 
plats med god överblick. 

Parkens läge nära stadskärnan och större gator innebär att många 
trafikslag ska samordnas. Genomtänkt utformning av 
korsningspunkter, in- och utfarter, parkeringsplatser mm är av stor 
vikt och hänsyn måste tas till de oskyddade trafikanterna. I den 
fortsatta planeringen är det viktigt att beakta platsens läge nära 
centrum och hur den förhåller sig till närbelägna gatustrukturer. 

Planområdet ligger i centrala Sala där störningar från trafik och 
närliggande verksamheter kan förekomma. 
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stadsparken är ett centralt rekreationsområde och välbesökt 
utflyktsmål i staden. Här finns öppna gräsytor, slingrande gångar 
med sittmöjligheter, vattenkontakt med Ekebydamm och välbesökta 
lekplatser. Detaljplanen innebär ingen förändring för större delen av 
parken, då den planläggs som parkmark, PARK. Inom 
markanvändningen PARK ryms t ex gång- och cykelvägar, lekplatser, 
planteringar, bollplaner och scener, kiosker mm. 

Förutsättningar 
Planområdet omfattar del av Ekebygatan som fortsätter norrut och 
övergår i Kungsgatan. I söder ansluter Ekebygatan till Ringgatan. 

Gång- och cykelbana från Åkra och Västermalm mot centrum korsar 
Ekebygatan där övergångsställe finns. Inom den södra delen av 
planområdet, på parkmark finns en gång- och cykelbana som går 
längs med Ringgatan. Det finns trottoar längs Eke bygatan, men längs 
vissa sträckor endast på den ena sidan om gatan. 

Förändringar 
Ekebygatan planläggs som LOKALGATA Inom gatumarken 
preciseras områden för trädplanteringar falleer men inte 
hållplatslägen och trottoarer, de ryms inom föreslagen 
markanvändning. Ekebygatan ska utformas med de oskyddade 
trafikanterna i fokus. 

Befintliga gång- och cykelbanor i parken preciseras inte, de ryms 
inom markanvändningen PARK. 

Förutsättningar 
Busshållplatser för lokaltrafik och länsbussar finns på Ekebygatan. 
Resenärerna är till största delen skolbarn som reser till och från 
Ekebyskolan, men även besökare till centrum och kyrkan använder 
hållplatsen. 

Förändringar 
I samband med ombyggnationen av Ekebygatan kommer befintliga 
hållplatslägen för kollektivtrafiken justeras något. En ny hållplats för 
parkens besökare/chartrade bussar samt varurnottagning till 
serveringen föreslås även rymmas inom gatumarken, se 
planillustration. 

Förutsättningar 
En kommunal parkeringsplats finns på den östra sidan om 
Ekebygatan, den rymmer ca 25 bilar. Det finns ytterligare en 
parkering som ligger på kyrkans mark, strax utanför planområdet, 
vilken angörs från Ekebygatan via den kommunala parkeringen. 
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Befintlig parkeringsyta i anslutning till Ekebygatan 

Förändringar 
Den befintliga parkeringen planläggs som parkering på allmän plats, 
P-PLATS. Den privata parkeringen, som tillhör kyrkan, utanför 
planområdet, föreslås få en ny separat infart från Ekebygatan. 

En ny parkeringsyta tillkommer på den västra sidan av Ekebygatan. 
Parkeringen tar en del av parken i anspråk och är främst avsedd för 
parkens besökare. 

Kommunen har i dagsläget ingen policy med riktlinjer för anlägg
ande av parkeringsplatser med laddningsstolpar för elbilar. I Sala 
finns det flera parkeringsplatser som förberetts för att möjliggöra 
elbilsparkering. Inom planområdet finns möjlighet att anlägga den 
typen av parkeringsplatser. 

Den nya servicebyggnaden föreslås uppföras i anslutning till 
Ekebygatan med god tillgänglighet för varutransporter och liknande. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp, den tillkommande servicebyggnaden antas kan anslutas 
till befintligt nät. 

Delar av området som i dag utgörs av gräsbevuxna ytor kommer att 
hårdgöras vid anläggandet av den nya parkeringsplatsen och 
servicebyggnaden. Parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor bör 
utformas med hänsyn till dagvattenhanteringen t ex med 
genomsläppliga markmateriaL 

Stora träd fyller en viktig funktion då trädkronor fångar upp 
regnvatten som aldrig når marken utan avdunstar från lövverket. 
Befintliga träd bör så långt det är möjligt bevaras. Träd som 
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eventuellt måste tas ner avses ersättas med nya träd. 

Större delen av parkytan kommer även fortsättningsvis att utgöras 
av icke hårdjorda ytor och växtlighet vilket är bra för hanteringen av 
dagvattnet. 

Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till det 
kommunala fjärrvärmenätet. 

Inom planområdet finns ledningar för elektroniska 
kommunikationer. Dessa kablar måste beaktas vid byggnation. 

Inom området finns kabelskåp, lågspänningskablar samt belysning 
som behöver flyttas vid en ombyggnad. Befintlig kabel till kiosk är 
underdimensionerad och kan inte nyttjas till den nya byggnaden. 

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt elnät, under förutsättning 
att befintlig kabel ersätts och dimensioneras för att tillgodose 
behovet för tillkommande bebyggelse. 

Inom planområdet finns ett antalledningar för olika syften, t.ex. VA, 
el och fjärrvärme. Dessa ska beaktas i byggskedet för att undvika 
skador vid markarbeten, samt överbyggnad och framtida problem. 

Hämtningsplats för avfall ska utformas efter arbetsmiljöverkets krav 
på körvägar, vändplatser och avfallsutrymmen. Avfallshanteringen 
ska även följa kommunens riktlinjer om källsortering. Den nya 
servicebyggnaden avses att uppföras i anslutning till Ekebygatan 
med god tillgänglighet för avfallshantering. 

l den nya planen planläggs Ekebygatan som LOKALGATA Inom 
gatumark möjliggörs alleer /trädplanteringar, hållplatser för 
kollektivtrafik och trottoarer. I anslutning till gatan planläggs 
befintliga och nya parkeringsplatser. 

Stora delar av parken kommer även fortsättningsvis att vara 
parkmark, vilket möjliggör anläggande av olika typer av 
anläggningar som lekplats, plantering, boll plan, scen, kiosk mm. En 
byggrätt möjliggör uppförande av en ny större servicebyggnad i den 
del av parken som ansluter till Eke bygatan. 

stadsbild, kulturmiljö 
En avsikt med omdaningen av området är att förtydliga parkens 
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entreområde i anslutning till gatan. Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på 
stadsbild och kulturmiljön i Sala stad. 

Rekreation och friluftsliv 
Planförslaget innebär inga förändringar för möjligheten till 
rekreation och friluftsliv. 

Mark och vatten 
Ett genomförande av detaljplanen kan innebära en begränsad 
ökning av dagvattenflödena inom planområdet på grund av en större 
andel hårdgjorda ytor och en eventuell förlust av äldre träd. Den 
tillkommande andelen hårdgjord yta är dock begränsad och ytorna 
kan utformas för att främja en god dagvattenhantering. Träd som 
eventuellt behöver tas ner avses ersättas med nya. 

Gata och trafik 
Planförslaget innebär att Ekebygatan justeras något och att 
busshållplatserna flyttas. Nya parkeringsplatser tillkommer. Planen 
möjliggör en säkrare utformning av trafikmiljön för oskyddade 
trafikanter. 

Barnperspektiv 
stadsparken är en tillgång för barn och unga. Här finns lekplatser för 
såväl små som lite äldre barn. Parken ligger nära skolor och 
förskolor och det är viktigt med säkra anslutningar. Detaljplanen 
ska, så långt det är möjligt, sträva efter att medverka till trafiksäkra 
anslutningar mellan parken och omgivande områden. 

Mötesplatser och stadsliv 
Parken utgör en viktig mötesplats i Sala och den nya utformningen 
bedöms bidra till att parkens entreområde förtydligas och blir mer 
välkomnande. 

Tillgänglighet 
Ett genomförande av detaljplanen innebär anläggande av en ny 
parkeringsplats i nära anslutning till parken vilket ökar 
tillgängligheten. 

Service 
Detaljplanen innebär att en eller flera byggnader uppförs inom 
planområdet Avsikten är att dessa ska innehålla bland annat 
toaletter, värmestuga och servering. Detaljplanen bedöms därmed 
påverka områdets utbud av service i positiv riktning. 
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Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU: s 
ledning. Tidplanen nedan redovisar hanteringen av detaljplanen och 
beräknade tidpunkter för beslut. 

Juni 2014 

Sommaren 2014 

Sept 2014 

Sept-Okt 2014 

Nov 2014 

Dec 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om 
samråd 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut om 
granskning 

Granskning 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beredning 
inför antagande 

Kommunfullmäktige, beslut om antagande 

Såvida inte detaljplanen överklagas vinner planen laga kraft tre 
veckor efter justeringen av kommunfullmäktiges protokoll. Därefter 
kan bygglov ges för åtgärder i överensstämmelse med detaljplanen. 

Planen omfattar endast allmän plats. Kommunen är huvudman för 
allmän plats, och ansvarar för skötsel och utbyggnad. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Kristina 4:11 samt del av 
Kristina 4:4 som ägs av Sala kommun. Inga fastighetsregleringar är 
nödvändiga för planens genomförande. 

Exploatören, i detta fall kommunen, bekostar de eventuella 
utredningar och/eller flytt av ledningar som kan bli nödvändiga för 
ett genomförande av detaljplanen. 

Detaljplanens syfte är att betjäna allmänheten och inte enskilda 
intressen. Därför bekostas planen av allmänna medel. 
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Detaljplanen har tagits fram av Enhetenför Planering och Utveckling, 
och plankonsult från Tengbomgruppen AB i samarbete med andra 
kontor inom kommunstyrelsens förvaltning, Sala kommun. 

Lena Steffner 
Planchef 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

MärtaAisen 
Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående 
beteckningar. Endast angiven användning och utformning är 
tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
planområdet 

GRÅNSER 
---• -- Planområdesgräns 

- · --· -- Användntngsgräns 
- .. - .. -- Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser 

l LOKALGATA l 
l P-PLATS l 
i PARK l 

Lokaltrafik 

Partiering 

Anlagd park. Gång· och cykelvägar får anordnas 
inom området. 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 

alle 

service 

parkering 

Allåplanlering 

Servlcebyggnader. Slörsta sammanlagda 
byggnadsarea är 250 m'. För enskild byggnad 
(servenng. kiosk. toalett mm.) talåls en 
byggnadsarea om högst 150m'. Högst en våning 
tillåts. 
Parkering 

MARKEN$ ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) 

Utfart. stängsel 

~ ~ • e---11 Körbar utfart får inte anordnas 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats 

Strandskydd 

Strandskyddet upphäiiS inom hela planområdet 

ILLUSTRATION 

xxxx 

lllustrationslinje, område där strandskyddet upphävs 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Planering och utveckling 

Detaljplan för 

l (3) 
2014-10-31 

DIARIENR: 2014/470 

ANTAGANDEHANDLING 

Del av stadsparken, del av Kristina 4:11 samt 
del av Kristina 4:4 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

o 

UTLATANDE 
Detaljplan för del av stadsparken, har under tiden 2014-09-24 till och med 2014-10-20 
(drygt 3 veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, 
kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt 
i Kommunhusets entre och på kommunens hemsida. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Planering och 
utvecklingsenhetens eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS 

l Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 Tekniska kontoret, Sala kommun 

3 Sala-Heby Energi avdelning värme 

4 TeliaSonera Skanova Access AB 

s Centerpartiet 

6 VafabMiljö 

7 Sala Heby Energi Elnät AB 

8 Byggenheten, SBK, Sa la kommun 

9 Lantmäteriet 

lO Kollektivtrafikmyndigheten 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens forvallning 
Box 304 

733 25 Sala 

ANMÄRKNING 

Motiv och särskilt skäl fö r upphävande av 
strandskyddet för lokalgatan 

Markanvändning och u-områden 

Fjä rrvä rmeförsö r j ni ng 

Har kablar i området 

Parkens utformning 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Ingen erinran 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-74 73 08 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Länsstyrelsen anser att planbeskrivningen ska kompletteras med särskilda skäl och motiv för att 
upphäva strandskyddet för lokalgatan, eftersom strandskyddet i planen upphävs för hela den 
berörda delen av planområdet Särskilda skäl och motivering finns för parkområdet, men inte 
för lokalgatan. 

Kommentarer 

Planbeskrivningen kompletteras med motivering och särskilt skäl för upphäva n det av 
strandskyddet även för loka/gatan. 

2. Tekniska kontoret, Sala kommun 
Tekniska kontoret föreslår att parkmarken i norra delen av Borgmästare Lundbergs plan ändras 
till gatumark/parkering. Detta för att i projekteringen av området kunna ha större flexibilitet för 
att medge en säker trafiklösning vid nya infarten till kyrkan. 
De framför även att u-områden bör läggas till för att öka tydligenheten och minska risken för 
byggnationer över ledningar. 

Kommentarer 
Syftet med den lilla parkytan mellan den kommunala parkeringen och kyrkans parkering var att se 
till att dessa två verkligen blir separerade för att tydliggöra att båda inte är till allmänhetens 
förfogande. Att ändra markanvändningen i detta skede skulle innebära att planen behöver ställas 
ut på ytterligare en granskning. På grund av detaljplanearbetets snäva tidsplan prioriteras inte 
denna förändring. Detaljplanen medger infart på en sträcka på över 40 meter. 

Några u-områden läggs inte till i plankartan. Däremotförtydligas planhandlingarna i detta 
avseende genom att ett stycke om ledningar läggs till i planbeskrivningen 
Om kommunen är huvudman för de allmänna platserna och ägare till marken behövs som regel 
inte någon särskild planbestämmelse om att den allmänna platsen får användas även för 
ledningsdragning. 
U-områden används endast på kvartersmark, för att säkerställa markreservat för allmänt 
ändamål. Kvartersmarkens användning begränsas då till att hållas tillgänglig för underjordisk 
ledning. Det kan krävas en lantmäteriförrättning för att bilda ledningsrätt eller servitut, så att 
huvudmannen för anläggningen får nyttjanderätt. 
l den mån det behöver preciseras var anläggningar ska utföras på allmän plats används andra 
planbestämmelser. 
l plan- och bygglagenframgår att det bara är de planbestämmelser som verkligen behövs som ska 
tas med i planen. 
En av de grundläggande tankarna i detta planarbete har varit att skapa en flexibel plan som inte 
är så precis i sin utformning, eftersom det varit viktigt att planprocessen går relativt fort. Därmed 
lämnas en hel del precisering till efterföljande projektering, bygglovhantering och byggskede. 
Var samtliga ledningar är belägna i området idag måste naturligtvis utredas inför byggnation. 
Varken överbyggnad eller omfattande flytt av ledningar är önskvärt. 

3. Sala-H e by Energi avdelning värme 
Fjärrvärmeledningar i tillräcklig dimension finns på Ekebygatan, dessa kan försörja servicehuset 
om så önskas. 

Kommentarer 
Noterat. 
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4. TeliaSonera Skanova Access AB 
Skanova har kablar i området att ta hänsyn till. 

Kommentarer 

Noterat. 

5. Centerpartiet 
Centerpartiet påpekar bland annat att detaljplanearbetet måste säkerställa att ytorna för 
lekparken ges möjlighet att växa. Partiet föreslår en flytt av minigolfbanan närmare den nya 
servicebyggnaden. 
De har även synpunkter kring servicebyggnadens innehåll, arkitektoniska utformning och 
placering. Dessutom lyfter partiet betydelsen av trafiksäkra lösningar, tillgänglighet, trygghet 
och mötesplatser. 
Centerpartiet betonar behovet av trådlöst internet i stadsparken då det är en viktig del i 
utvecklingen av stadsparken som en publik miljö. 

Kommentarer 

Inom markanvändningen PARK ryms lekpark och en eventuell utbyggnad av lekparken är fullt 
möjlig i detaljplanen. Även minigolfbana ryms inom användningen PARK och en flytt är därmed 
möjlig. Enheten för planering och utveckling anser dock att en flytt av minigolfanläggningen till 
andra sidan Pråmån skulle inkräkta på värdena i den engelska parken och barockparken. 

Övriga synpunkter såsom de kring trafiksäkra lösningar, tillgänglighet, trygghet, 
servicebyggnaden och trådlöstinternetskickas vidare till berörda tjänstemän på Tekniska 
kontoret som hanterar genomförandet av förändringarna i stadsparken. Detaljplanen medger 
dessa uppgifter men verkstä/landet avgörs i ett senare skede. 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planbeskrivningen har kompletteras med förtydligande kring 
upphävande av strandskyddet för lokalgatan och förtydligande kring 
ledningar. 

att anta detaljplanen. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

Lena Steffner 
Planchef 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEIII 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/429 

Förslag om samlad förvaltningsorganisation utifrån kommunfull
mäktiges beslut om politisk organisation 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen tillsatte i september 2013 en parlamentariskt sammansatt 
grupp med uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation, förvaltnings
organisation samt arvodes-och ersättningsbestämmelser i Sala kommun för mandat
perioden 2015-2018. Den parlamentariska gruppen lämnade under våren 2014 sitt 
förslag till beslut och kommunfullmäktige antog förslaget vid sitt sammanträde 
2014-05-26. l beslutet föreslogs att förvaltningsorganisationen förändras från tre 
förvaltningar- kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och 
omsorgsförvaltning-till en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 
Kommunens förvaltningar har därefter arbetat med att förbereda organisationen 
förverkställighet från och med 2015-01-01. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/106/5, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 24 7 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201/106/5, kommunens tre 
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och 
omsorgsförvaltning, omvandlas till en enda kommunstyrelseförvaltning för Sala 
kommun, dock med följande tillägg: att titeln vård-och omsorgschef ändras till 
socialchef 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 201/106/5, kommunens tre 
förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och 
omsorgsförvaltning, omvandlas till en enda kommunstyrelseförvaltning för Sala 
kommun, samt 

att titeln vård- och omsorgschef ändras till socialchef. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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2014-11-09 

JE NNY NOLHAGE 
DIREKT: 0224-74 7010 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -11- 11 
/ 

Diarien& · ~'f (Aktbilap?...:7, 
Opb: 

Förslag om en samlad förvaltningsorganisation utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om politisk organisation 2014-
05-26 § 81 

Kommunstyrelsen tillsatte i september 2013 en parlamentariskt sammansatt grupp 
med uppgift att genomföra en översyn av politisk organisation, 
förvaltningsorganisation samt arvodes- och ersättningsbestämmelser i Sala 
kommun för mandatperioden 2015-2018. 

Den parlamentariska gruppen lämnade under våren 2014 sitt förslag till beslut och 
kommunfullmäktige antog förslaget vid sitt sammanträde 26 maj 2014. 
Formuleringen om samlad förvaltning lyder: 

Föreslås vidare att förvaltningsorganisationen förändras från tre förvaltningar, 
kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltning samt vård- och omsorgsförvaltning till 
en enda kommunstyrelseförvaltning i kommunen. 

Förvaltningens arbete efter beslutet i kommunfullmäktige 

Sedan beslutet togs har kommunens förvaltningar arbetat med att förbereda 
organisationen för verkställighet från och med 1 januari 2015. När det gäller 
förslaget om en samlad förvaltningsorganisation har kommunens ledningsgrupp och 
de centrala fackliga företrädarna processat frågan under sommar och höst. 

Kommunens samtliga kontorschefer, förvaltningschefer och kommunchefer har vid 
flera tillfällen diskuterat och arbetat med förslaget om en samlad förvaltning. Given 
förutsättning var att skapa en organisation som består av en linjeorganisation 
istället för som idag tre linjeorganisationer. 

Ledningsgruppen fokuserade på önskade förändringar utifrån nuläge, erfarenheter 
från tidigare omorganisation och det ständiga förbättringsarbetet för att stärka 
helhetsansvar och samarbete i organisationen. Ledningsgruppen var ense i att inte 
organisera om mer än nödvändigt utan istället fokusera på ordning och reda i 
organisationsstrukturen och att stärka samarbetskultur och medborgarfokus i 
kommunens organisation. 

Den mest framträdande effekten av att skapa en kommunstyrelseförvaltning är att 
funktionen kommunchef även blir kommunens enda förvaltningschef. Nuvarande 
förvaltningschefer kommer i den nya förvaltningen hamna på samma nivå som 
kontorscheferna inom dagens kommunstyrelsens förvaltning, det vill säga direkt 
underställda kommunchef. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Under hösten har kommunchef, skolchef, vård- och omsorgschef samt personalchef 
diskuterat framtida samverkansorganisation med de centrala fackliga företrädarna i 
kommunens C e Sam (Central Samverkansgrupp ). Diskussionen mynnade i att 
revidera dagens samverkansorganisation så att det som idag kallas FörSam 
(FörvaltningsSamverkansgrupp) försvinner. Orsaken är att FörSam och Cesam i den 
nya organisationen hamnar på samma nivå. Hur samverkansorganisationen ser ut i 
respektive verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen får utformas i 
samverkan mellan verksamhetens arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. 
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter skiljer sig mycket åt och kan inte ha 
samma typ av samverkansorganisation. Små verksamheter som personalkontor, 
ekonomikontor eller räddningstjänst kan inte ha samma samverkansorganisation 
som vård- och omsorg eller skolan. 

Kommunstyrelseförvaltningens linjeorganisation 
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För det stora flertalet medarbetare i Sala kommun kommer inte förändringen till en 
samlad förvaltning att påverka det dagliga arbetet i någon större omfattning. 

Högsta ansvariga tjänstemän inför nämnder 

En fråga som har diskuterats är om förändringen från tre förvaltningar till en 
kommunstyrelseförvaltning påverkar vilka funktioner som är ansvariga inför 
facknämnderna. Bakgrunden har varit att det från 1 januari 2015 enbart finns en 
förvaltningschef. 

I förvaltningens arbete har resultatet blivit att den chef som är högst ansvarig inom 
respektive verksamhet också blir ansvarig chef inför nämnden. Det betyder att 
skolchefen är högsta ansvariga tjänsteman inför skolnämnden, vård- och 
omsorgschefen är högsta ansvariga tjänsteman inför vård- och omsorgsnämnden 
och kultur- och fritidschefen är högsta ansvariga tjänsteman inför kultur- och 
fritidsnämnden. Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för 
frågor som handlar om myndighetsutövning och tillsyn, högsta ansvariga 
tjänstemän inför bygg- och miljönämnden blir miljöchef och byggenhetens chef. När 
det gäller högsta ansvariga tjänsteman inför kommunstyrelsen sker ingen 
förändring mot idag då det är kommunchef. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsen som arbetsgivare för alla medarbetare i Sala kommun 

Med förslaget att ha en samlad förvaltning blir kommunstyrelsen arbetsgivare för 
samtliga medarbetare i kommunen och linjeorganisationen går från 
kommunchef/förvaltningschef vidare till närmaste chefsled. Det ger en ökad 
tydlighet i arbetsgivarrollen och olika ansvarsfrågor. 

Kommunstyrelsen kommer som arbetsgivare för kommunstyrelsens förvaltning att 
vara anställningsmyndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Detta 
innebär att kommunstyrelsen har personalansvar - dvs rekrytering, 
kompetensutveckling, rehabilitering, aweckling, arbetsmiljöansvar samt 
personalbudgetansvar. Kommunstyrelsen som nämnd med arbetsgivaransvar för 
samtliga medarbetare kommer därigenom att utgöra" verksamhet" (AD 1992:130) 
och begreppet har betydelse för turordning och företrädesrätt. 

Skolnämnd, vård-och omsorgsnämnd, kultur-och fritidsnämnd samt bygg- och 
miljönämnd kommer alltså att i sitt uppdrag biträdas av medarbetare från 
kommunstyrelsens förvaltning. 

För tydligheten i arbetsgivarrollen är det viktigt att nya delegationsordningar och 
reglementen utarbetas. 

Uppföljning 

Förändringen till en samlad kommunstyrelseförvaltning ska följas upp ungefar ett år 
efter genomförandet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

Att kommunens tre förvaltningar, kommunstyrelsens förvaltning, 
skolförvaltning samt vård- och omsorgsförvaltning omvandlas till en 
enda kommunstyrelseförvaltning för Sala kommun. 
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§ 236 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOI<Oll 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/1153 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

INLEDNING 
Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning fastställas_ 

Beredning 
Bilaga KS 2014/233/1, missiv 
Bilaga KS 2014/233/2, arbetsordning 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 248 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta arbetsordning för kommunfullmäktige, Bilaga KS 2014/233/2, att gälla 
från och med den l januari 2015, samt 
att därmed upphävs den gamla arbetsordningen för kommunfullmäktige_ 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta arbetsordning för kommunfullmäktige, Bilaga KS 2014/233/2, att gälla 
från och med den 1 januari 2015, samt 

att därmed upphävs den gamla arbetsordningen för kommunfullmäktige. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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VIRVE SVEDLUNO 
OIREKT: 0224-74 70 11 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Arbetsordning och reglementen 

Kommunfullmäktige SAlA f( 

Kommunstyrelsens törvallning 

Ink. 2014 -11- l 2 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnde n, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 



Jilaga KS 2014/233/2 

ARBETSORDNING FÖR 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 

ANTALET LEDAMÖTER 

§ 1. 

Fullmäktige har 45 ledamöter. 

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE 

§ 2. 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
(presidium). Majoriteten nominerar ordförande och förste vice ordförande. 
Minoriteten nominerar andre vice ordförande. Presidievalen ska förrättas på det 
första sammanträdet med det nyvalda fullmäktige. 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3. 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit 
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

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

§ 4. 

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

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

TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDENA 

§ 5. 

Fullmäktige bestämmer för varje år dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda 
fullmäktige första gången i oktober. 



Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium. 

§ 6. 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 
med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 
sammanträdet. 

§ 7. 

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice 
ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en 
vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 

§ 8. 

Fullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för 
ett visst sammanträde. 

§ 9. 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering 
om sammanträdena ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska 
behandlas ska införas i ortstidningen. Om särskilda skäl föreligger får dock 
ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen 
samt på webbplatsen. 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

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

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

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 
utfärdas. l ett sådant falllåter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 



ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDUNGAR TILL SAMMANTRÄDENA 

§ 10. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

§ 11. 

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och 
ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 
sammanträde vid vilket de avses att bli ställda. 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLADE AV ERSÄTTARE 

§ 12. 

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sin gruppledare som kallar in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

§ 13. 

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

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 
tjänstgöring. 

§ 14. 

Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare som kallats till 
tjänstgöring. 

§ 15. 

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl 
för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 



UPPROP 

§ 16. 

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 
tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 
uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 17. 

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

Sedan uppropet har förrättats enligt§ 16, väljer fullmäktige två ledamöter och en 
ersättare att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet 
och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

§ 18. 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
kungörelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 
inte finns med i kungörelsen. 

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

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

§ 19. 

Rätt att delta i överläggningen har 

ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid 
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 
svaret 

styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 § KL, när 
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 



§ 20. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende 
som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 

§ 21. 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
fullmäktige beredningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna 
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter 
samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden 
och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 
med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningearna. 

§ 22. 

Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 
sammanträdena. 

TALARORDNING OCH ORDNINGEN VID SAMMANTRÄDENA 

§ 23. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i 
vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort 
inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra 
inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. l övrigt får ingen 
avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 
tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 
upplösa sammanträdet. 



Yrkanden 

§ 24. 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats rätt. 

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

Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 

Deltagande i beslut 

§ 25. 

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

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 

§ 26. 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 
utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 
Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

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

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

§ 27. 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som 
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

upptar namnet på någon som inte är valbar, 

upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 

upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 



Motioner 

§28. 

En motion 

ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. 

får inte ta upp ämnen av olika slag. 

väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett sammanträde 
med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 
sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt samt redovisa verkstäBandet av bifallna motioner. Redovisningen ska göras 
på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Medborgarförslag 

§ 29. 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag 

ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 

ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer. 

får inte ta upp ämnen av olika slag. 

väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med 
fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i 
ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i 
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet 
till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i 
fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 
underrättas. 

Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när 
förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt samt redovisa verkställand et av bifallna medborgarförslag. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
oktober. 



Företagens initiativrätt 

§31. 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 och 18 § KL får väcka ärenden i 
fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får 
ta ställning tilL 

Interpellationer 

§ 32. 

En interpellation ska 

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

ska ges in till kommunstyrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den 
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 
eller 18 § KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken interpellationen ställts får överlåta besvarandet 
av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett 
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag 
har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet 
eller inte. 

Frågor 

§ 33. 

En fråga ska 

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Bör ges in till kommunstyrelsens kansli 2 dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 



Vad som sägs i 32 §gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver 
dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Allmänhetens frågestund 

§ 34. 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
följande sammanträde med fullmäktige: 

när fullmäktige behandlar årsredovisningen 

när fullmäktige behandlar budgeten 

vid annat sammanträde efter ordförandens bestämmande. 

l kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska 
förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningen. 

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor 
från allmänheten får förekomma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som 
behövs för att lämna upplysningar under den. 

Allmänhetens frågestund ska förekomma minst fyra gånger/år. 

BEREDNING AV ÄRENDEN 

§35. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska behandla ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om 
remiss av sådana ärenden. 

Återredovisning från nämnderna 

§36. 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom 
anges i respektive nämnds reglemente. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 

§ 37. 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om 
ansvarsfrihet och anmärkning. 



VALBEREDNING 

§ 38. 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 
valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från vart och ett av de partier 
som är representerade i fullmäktige. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 
ordförande för den tid som har de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedningen. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående 
beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

§39. 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

§40. 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har Jett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

RESERVATION 

§ 41. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 
under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

§ 42. 

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



Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela 
protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser 
och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn om inte fullmäktige 
beslutar annat 

§ 43. 

Protokollet ska utöver de i 5 kap 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande 
även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 

FULLMÄKTIGEBEREDNINGAR 

§44. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den 
löpande mandatperioden en demokratiberedning. 

Val av demokratiberedningen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige 
väljer styrelse och övriga nämnder. 

§ 45. Ansvar och uppdrag 

Fullmäktiges gruppledare ingår i demokrati beredningen. l övrigt bestämmer 
fullmäktige antalet ledamöter och ersättare i demokrati beredningen. 

Beredningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande 
från kommuninnevånarna i den politiska processen samt att lyfta fram och främja 
värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med 
medborgarna. 

Beredningen ansvarar för att ett inrättat ungdomsråd blir en länk mellan 
beslutsfattare och ungdomar i syfte att öka ungdomars inflytande och delaktighet. 

Beredningen ska arbeta med integrationsfrågor. 

Beredningen ska i samverkan med presidieberedningen utveckla nya arbetssätt 
inom fullmäktige. 

Beredningen ska arbeta utifrån ett medborgarperspektiv. 

Beredningen ansvarar även för att inom sina områden avge sådana yttranden som 
ankommer på beredningen. 

Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed 
inte någon form av verksamhetsansvar. 

Beredningens arbete ska vara strategiskt och långsiktigt och ska, förutom 
medborgarperspektivet, präglas av omvärldsbevakning. 

§ 46. Rätt att väcka ärenden 

Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i 
kommunfullmäktige. 

§ 47. Arbetsformer 

Bland ledamöterna i demokratiberedning väljer kommunfullmäktige en ordförande 
och en vice ordförande för den tid dessa har valts tillledamöter i beredningen. 



Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att 
minnesanteckningar förs. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid 
och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska förslaget alltid 
remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beredningen får från kommunstyrelse och nämnder samt anställda begära in de 
upplysningar och yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina 
uppgifter. 

Beredningen äger rätt att kalla utomstående om detta är nödvändigt för att 
beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

§ 48. Sammanträden 

Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer. 

Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträden ska 
vara öppna för allmänheten. 

§ 49. Jäv 

För beredningarna gäller de bestämmelser om jäv som finns i kommunallagens 5 
kap 20 §. 

§50. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Beredningen ska se till att det egna arbetet bedrivs i enlighet med de mål och planer 
som fullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i denna arbetsordning. 

Beredningen ska en gång om året (vid tidpunkt som kommunfullmäktige 
bestämmer) rapportera till kommunfullmäktige hur beredningarna genomfört sina 
uppdrag. 

Avrapportering till presidieberedningen ska ske på sätt som presidiet bestämmer. 

§ 51. Budget och arvoden 

Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av 
kommunfullmäktige. 

Beredningens ordförande ska minst två gånger per år rapportera till 
kommunfullmäktiges presidium om beredningens ekonomiska utfall och prognos. 

Arvode tillledamöterna i beredningen utgår i enlighet med kommunens 
bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 

Kommunfullmäktiges presidium som fullmäktigeberedning 

§ 52. Sammansättning och mandattid 



Beredningen består av 3 ledamöter. Ledamöterna välja av kommunfullmäktige för 
den löpande mandatperioden vid det sammanträde då fullmäktige väljer styrelse 
och nämnder. 

Ledamöterna fullgör uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande, förste vice 
ordförande samt andra vice ordförande. Ledamöterna kan ha andra uppdrag som 
ledamot/ ersättare i styrelse och nämnder. 

Beredningen har rätt att till sig adjungera en ledamot från varje politiskt parti med 
representation i kommunfullmäktige som inte är representerat i denna beredning. 
Detta ska ske när beredningen handlägger ärenden om demokrati och 
medborgarinflytande. 

§53. Ansvar och uppdrag 

Beredningen ansvarar för att: 

leda utvecklingen av kommunfullmäktiges arbete och arbetssätt 

bevaka utvecklingen av demokratin och medborgarinflytandet och föreslå åtgärder 
som anses nödvändiga med anledning av denna 

utöva tolkningsföreträde gällande hur demokratiberedningen och tillfälliga 
beredningar är tänkta att fungera 

fånga upp och hantera frågor som hindrar beredningarna att fungera som avsetts 
samt föreslå åtgärder som anses nödvändiga med anledning av detta 

säkerställa att de förtroendevalda får nödvändig kompetensutveckling 

kontinuerligt följa upp och göra regelbundna avstämningar med de olika politiska 
organen 

Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed 
inte någon form av verksamhetsansvar. 

§ 54. Rätt att väcka ärenden 

Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i 
kommunfullmäktige. 

§55. Arbetsformer 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att 
minnesanteckningar förs. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. l undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska förslaget alltid 
remitteras till kommunstyrelsen för yttrande. Beredningen får från 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt anställda begära in de upplysningar 
och yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina uppgifter. 

Beredningen äger rätt att kalla utomstående om detta är nödvändigt för att 
beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 



Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 

§56. Sammanträden 

Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer. 

Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträden ska 
vara öppet för allmänheten. 

§57. Jäv 

För beredningen gäller de bestämmelser om jäv som finns i kommunallagens 5 kap 
20§. 

§ 58. Budget och arvoden 

Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av 
kommunfullmäktige. 

Arvode tillledamöter i beredningen utgår i enlighet med kommunens bestämmelser 
om ersättning till förtroendevalda. 

Tillfälliga fullmäktigeberedningar 

§59. 

Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller för ett uppdrag. Kommunfullmäktige bestämmer 
för varje tillfälle antalledamöter och ersättare i en tillfällig beredning samt 
mandattiden för denna. 

Kommunfullmäktige beslutar om arvoden för ledamöter, ersättare och presidium i 
tillfällig fullmäktige beredning, i samband med att sådan inrättas. l övrigt gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning i tillämpliga delar. 

Ersättare 
§ 60. 

För ersättares tjänstgöring i beredningar gäller i tillämpliga delar vad som i 
kommunallagen är föreskrivet för nämnder. 
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Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Reglemente för kommunstyrelsen 

INLEDNING 

Dm 2014/1150 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för kommunstyrelsen fastställas, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/234/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/234/2, reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 249 

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

fastställa reglemente för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 2014/234/2, 
att gälla från och med den l januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för kommunstyrelsen, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reglemente för kommunstyrelsen, Reviderad Bilaga KS 2014/234/2, 
att gälla från och med den l januari 2015, samt 

att därmed upphävs det gamla reglementet för kommunstyrelsen, 

Utdrag 

kommunfullmäktige 
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2014-11-12 

VIRVE SVEOLUND 
DIREKT: 0224-74 7011 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Arbetsordning och reglementen 

Kommunfullmäktige 

Ink. 2014 -11- l 2 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 



~eviderad bilaga KS 2014/234/2 

REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN 

Allmänt 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut 

samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, 

skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden eller den myndighetsutövning som hör till 

bygg- och miljönämnden. 

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den 

kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt 

sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. 

l kommunstyrelsens uppdrag ingår ansvar för hela förvaltningsorganisationen och att 

vara arbetsgivare för densamma. Kommunstyrelsen ska bevaka att verksamheten 

bedrivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, 

krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant 

lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige 

antagna policydokument. 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 1. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för, 

samordnar, planerar och följer upp samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för 
den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 

§ 2. 

l kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a 

• en långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling 

• utvecklingen av den kommunala demokratin 

• utvecklingen av kommunens mål och ekonomistyrning 

• personalpolitiken 

• hälso- och jämställdhetsarbetet 

• den översiktliga planeringen av användningen av naturresurser 

• den fysiska detaljplaneringen 



• mark- och bostadspolitiken och se till att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas 

• det strategiska arbetet med kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och övriga 
trafikfrågor 

• teknisk verksamhet 

• informationsverksamheten 

• turismverksamheten 

• arbetet med att utveckla policys och styrdokument 

• arbetet med att utveckla den kommunala organisationen och effektivisera 
administrationen 

• externa samverkansfrågor 

• sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

• utvecklingen av informationssystem, data- och telekommunikation. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa 

• trygghets- och säkerhetsarbetet 

• integrationsfrågor 

• tillgänglighet 

sTYRFUNKTIONEN 

§ 3. 

l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar 
för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor 
som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

övervaka och ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamhet och ekonomi efterlevs och att den löpande förvaltning fungerar rationellt 
och ekonomiskt 

tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret 

ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, förvaltningschef och kontors
cheferna 

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller har väsentliga intressen i och de kommunalförbund som kommunen är 
medlem i, främst vad gäller efterlevnaden av de mål för verksamheten och ekonomin 
som fastställts av kommunfullmäktige, men också i övrigt beträffande förhållanden som 

har betydelse för kommunen 

tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor eller liknande 
sammanträden 



löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap§ 17-
18 KL är uppfyllda 

årligen, innan mars månads utgång, pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
kommunala aktiebolagen föregående år varit förenlig med de fastställda kommunala 
ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet delges 
fullmäktige. Om styrelsen finner att brister förelegat lämnas förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

§4. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning enligt de föreskrifter 
som kommunfullmäktige meddelat. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. l uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. l denna uppgift ingår 
bl a att 

• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

• underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom 

• vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa frågor 

• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

• ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på annan 
nämnd 

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

PERSONALPOLITIKEN 

§ 5. 

Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillikalöne-och 
pensionsmyndighet för kommunens arbetstagare. Kommunstyrelsen är tillika styrelse 
och anställningsmyndighet för kommunstyrelseförvaltningen med personal- och 
arbetsmiljöansvar. 

Kommunstyrelsen har därvid bland annat 

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal, 
förhandlingsöverenskommelser, enskilda överenskommelser reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare och dessas 
arbetstagarorganisationer i såväl intressetvister som rättstvister 



• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhand
lingsrätt, KHA eller samverkansavtal utom vad gäller 11-14 och 38 §lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden 

• besluta om stridsåtgärd 

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

• lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 

• andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet 
med personal och arbetsmiljöansvar 

TEKNISK VERKSAMHET 

§ 6. 

Kommunstyrelsen svarar för kommunens skyldigheter som väghållare och är 
väghållningsmyndighet enligt väglagen. 

Kommunstyrelsen är trafiknämnd och ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet samt 
information och rådgivning i trafikfrågor. 

Kommunstyrelsen utfärdar lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och skötsel av kommunens gator, parker 
grönområden och andra allmänna platser, drift och skötsel av Sala Silvergruvas 
vattensystem samt förvaltningen av kommunens skogsinnehav. 

Kommunstyrelsen svarar för vatten- och avloppsförsörjning samt renhållning, 
avfallshantering, återanvändning och återvinning. 

Kommunstyrelsen svarar för drift, förvaltning och uthyrning av kommunens 
fastigheter och anläggningar samt ansvarar för planering och genomförande av om

till och nybyggnader. 

Kommunstyrelsen svarar för förvaltning och uthyrning av MånsOls utvärdshus och 
Tränaren 11. 

Kommunstyrelsen har ansvar för att följa verksamhetsnämndernas lokalbehov och 

initiera, samordna och effektivisera lokalanvändningen i kommunen samt verkställa 
inhyrning av lokaler till kommunens förvaltningar. 

Kommunstyrelsen ska förvalta och utveckla kommunens kartverk och geografiska 
informationssystem. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ortnamn och adresser inom hela kommunen 

upprättas och fastställs. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens kostverksamhet vilket innefattar att 
producera och sälja måltider till förskola, grundskola, gymnasieskola samt till 
äldreomsorgens verksamhetsområde. 



Övriga uppgifter 

§ 1. 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd. 

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd och svarar därvid för räddningstjänsten och 
fullgör de övriga uppgifter som enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) åligger den 
kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkiwården finns i 
arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt 
personuppgiftslagen som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. 

Kommunstyrelsen svarar för konsumentvägledning/skuldsanering. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla i Rådhuset. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att ortnamn och adresser inom hela kommunen 

upprättas och fastställs. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den energirådgivning som ankommer på kommunen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik. 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 8. 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden 

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

• nämnders och styrelsers förvaltningsorganisation om inte frågan är av principiell 
betydelse, 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning 
eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

• avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 

också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

• tillstånd att använda kommunens vapen och logotype, 

• utdelning av stipendium, 

• handha frågor rörande gatukostnader, 

• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd 
av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 



kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 
belopp och villkor i övrigt, 

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

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

• utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen, 

• fatta beslut om rivning av kommunen tillhörig byggnad, dock ej om byggnaden 
har ett kulturhistoriskt eller därmed jämförligt värde, 

• anta detaljplaner som inte är av principiell betydelse eller av stor vikt. 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

§ 9. 

Kommunstyrelsen ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de 
ramar som bestäms av kommunfullmäktige. Behovet av samverkan med 
verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

Kommunstyrelsen ska i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera en 
uppföljning över ekonomi och verksamhet. l uppföljningen ska särskilt redovisas av 
kommunfullmäktige delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av 
kommunfullmäktige. 

styrelsen har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av 
kommunfullmäktige. 

ARBETSFORMER 

SAMMANSÄTTNING 

§ 10. 

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande, en förste vice ordförande 
och en andre vice ordförande. 

§ 11. 

Kommunstyrelsens presidium består av ordförande, förste vice ordförande samt andre 
vice ordförande. 



ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING 

§ 12. 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid styrelsens sammanträde och har rätt att 

delta i överläggningarna. 

§ 13. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 

INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

§ 14. 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon 
annan anställd vid kommunsekretariatet som kallar ersättare. Den ersättare kallas som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN 

§ 15. 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i 

styrelsen ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 

TIDPUNKT 

§ 16. 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 



KALLELSE 

§ 17. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har längst tjänstgöringstid i styrelsen fullgöra ordförandens uppgifter. 

ORDFÖRANDEN 

§ 18. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder, 

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

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
samt 

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall. 

Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med 
samtliga nämnder. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

KOMMUNALRÅD 

§ 19. 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd. 

Kommunalråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

§ 20. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 



Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

RESERVATION 

§ 21. 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

DELGIVNING 

§ 22. 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, förvaltningschefen eller 
kommunjuristen. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

§ 23. 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och 

kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. 

l övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 24. 

Kommunstyrelsen beslutar själv om utskott enligt 6 kap 20 § 2 st, 21 och 22 § KL 

§ 25. 

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 

ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att 
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§26. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 

ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 



§ 27. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter begär det. 

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

§28. 

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av utskotten 
om beredning behövs. 

Ordföranden, kommunchefen eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. l övrigt beslutar 
utskotten i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt fastställd delegationsordning 
ska hänskjutas till styrelsen för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 

FÖRVALTNING 

§ 29. 

Under kommunstyrelsen lyder kommunstyrelseförvaltningen. Det ankommer på 

styrelsen att utfärda erforderliga instruktioner för förvaltningen. 

PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPRÅD 

§ 30 

Under kommunstyrelsen ligger pensionärs- och handikappråd. Det ankommer på 
styrelsen att utfärda erforderliga bestämmelser för råden. 



§ 238 

' Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL 
KOMMUI\!STYRHSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Dnr 2014/1151 

Reglemente för bygg-och miljönämnden 

INLEDNING 
Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för bygg- och miljönämnden fastställas, 

Beredning 
Bilaga KS 2014/235/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/.235/2, reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 250 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S} yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige besl11tar 
att fastställa reglemente för bygg- och miljönämn den, Reviderad Bilaga KS 
2014/235/2, att gälla från och med den 1 januari 2015, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reglemente för bygg- och miljönämnd en, Reviderad Bilaga KS 
2014/235/2, attgälla från och med den 1 januari 2015, 

Utdrag 

kommllnfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

er G 
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B ~~b~ :oilaga ;.(S 2014/235/1 
1 (1) 

2014-1H2 

VIRVE SVEDLUND 
DIREKT: 0224-74 7011 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Arbetsordning och reglementen 

Kommunfullmäktige 

Ink. 2014 -11- 1 2 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 



Reviderad ga ;~s 14/235/2 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt ansvarsområde. 

Miljö- och hälsoskyddsområdet 

§2 

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet, miljö

och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom byggnadsväsendet samt miljö- och hälsoskyddsom rådet. 

Bygg- och miljönämnden ska bl a 

• svara för prövning av dispenser och tillsyn av naturvården som ankommer på 

kommunen enligt miljöbalken, 

• svara för prövning av dispenser och för tillsyn som ankommer på kommunen i 

fråga om strandskydd, 

• initiera och bereda övriga ärenden som regleras av 7 kap miljöbalken, 

• svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 

hälsoskyddsom rådet, inkluderande förorenade områden, täkter samt kemiska 

produkter och biotekniska organismer, 

• svara för tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad gäller 

vattenverksam het, skötsel av jordbruksmark, vilthägn, stängsel samt områden 

som omfattas av krav på anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken, 

• svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag 

från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande 

av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken vad 

gäller avfallshantering, producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall, 

• utarbeta förslag på kommunala föreskrifter när det gäller renhållning och 

hälsoskydd, 

• utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av 

kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av 

miljökvalitetsnormer. 



Övriga verksamhetsområden 

§3 

Bygg- och miljönämnden ska 

• svara för den kontroll och tillsyn som ankommer på kommunen enligt 

livsmedelslagstiftningen, 

• svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

• svara för den tillsyn och prövning som ankommer på kommunen enligt 

tobakslagen, alkohollagen, alkoholförordningen och lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel, 

• svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen över 

sola rieverksamhet, 

• ansvara för tillsyn och tillståndshantering för explosiva varor enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor, 

• svara för att vid behov förelägga fastighetsägare enligt 22 § lagen om 
lägenhetsregister, 

• anta fastighetsplaner och lämna yttranden över fastighetsbildningsfrågor. 

Plan- och byggområdet 

§4 

Bygg- och miljönämnden svarar för de befogenheter och skyldigheter inom 

byggnadsväsendet som ankommer på kommunen enligt bl a 

• anläggningslagen och anläggningskungörelsen, 

• förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i 

ventilationsanläggningar, 

• lagstiftningen om bostadsanpassningsbidrag och bostadsstöd, 

• lagen om byggfelsförsäkring, 

Ilagen om energideklaration för byggnader: 24-25 §.Förordningen om 

energideklaration för byggnader, 

• lagen om skyddsrum och förordningen om skyddsrum, 

• fastighetsbildningslagen (1970:988), med undantag av vad som stadgas i 4 kap 2 

§, 5 kap 3 §tredje stycket, 14 kap 10 § och 16 kap 14 §, 

fastighetsbildningskungörelsen med undantag av vad som stadgas i 3 och 5 §. 

• lagen om kulturminnen, med undantag av vad som stadgas i 4 kap 15 §och 

förordningen om kulturminnen, 

• ledningsrättslagen och ledningsrättskungörelsen), 

• plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. 



Delegering från kommunfullmäktige 

§5 

Bygg- och miljönämnden ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde, med rätt att på kommunens 
vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal, om inte fullmäktige bestämt annat. 

Bygg- och miljönämnden fattar beslut om skyddsrumsfrågor. 

Övriga uppgifter 

§6 

Bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som nämnden 
för i sin verksamhet och förfogar över. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för regelreformering och regelförenkling inom det 
egna verksamhetsområdet. 

Bygg- och miljönämnden svarar inom sitt område för att upprätta förslag till budget för 
det egna verksamhetsområdet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§7 

Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, och riktlinjer och 
den delegation, som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 
Nämnden skall minst två gånger årligen rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringen av 
delegationsbeslut enligt 4 § skall ske minst 2 gånger årligen. 

NÄMNDENS ARBETSFORMER 

Sammansättning 

§8 

Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 



Ersättarnas tjänstgöring 

§9 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Jäv 

§ 10 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

§11 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv ersättare. 

Ersättare för ordföranden 

§ 12 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den till tjänst äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Tidpunkt 

§ 13 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 



Kallelse 

§ 14 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst fem dagar före 
sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 
l undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde 
skall den till tjänst äldste ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll 

§ 15 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

§ 16 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen skallledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skalllämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

Delgivning 

§ 17 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller förvaltningschefen. 

Undertecknande av handlingar 

§ 18 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall under-tecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 
l övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 



Inköpsfrågor 

§ 19 

Nämnden skall besluta om all upphandling och försäljning av varor och tjänster inom det 
egna ansvarsområdet, i enlighet med gällande upphandlingsbestämmelser. 



"'1:;1:":'1'?~ 
SALA 
KOMMUN 

§ 239 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRHSEI\I 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

D nr 2014/1154 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

INLEDNING 
Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/236/1, missiv 
Reviderad Bilaga KS 2014/236/2, reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 251 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa reglemente för kultur- och fritidsnämnden, Reviderad Bilaga KS 
2014/236/2, att gälla från och med den 1 januari 2015. 

Glenn Andersson (S) yrkar 
att§ 5 om taxor och avgifter utgår ur reglementet. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Glenn Anderssons (S) yrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden, Reviderad Bilaga 
KS 2014/236/2, att gälla från och med den 1 januari 2015. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

<iiU 
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l (l) 
2014-11-12 

VIRVE SVEDLUND 
DIREKT: 0224-74 70 11 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Arbetsordning och reglementen 

Kommunfullmäktige 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 
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Reviderad Bilaga KS ~014/236/2 

Reglemente för kultur- och fritidsnäm A KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Övergripande uppgifter Ink. 2014 -12- O 3 
Diarienr :> 

§1. Dpb: 

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena kultur och 

fritid och ska därvid arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäktige antagna 
målen inom verksamhetsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i 

den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige, ej föreskriver annat 

med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur- och 

fritidsverksamhet i kommunen. 

Fritid 

§2 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet samt 

rekreation, 

• driva ungdomsgårdar, annan fritidsverksamhet samt genom olika stödinsatser 

främja föreningsverksamheten, 

• handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritids- och 

idrottsföreningar, organisationer, samlingslokaler, pensionärs- och 

ha n dika p p fä re n i ng a r, 

• administrera och fördela stipendier inom nämndens verksamhetsområde, 

• handlägga och besluta i ärenden enligt lotterilagen, 

• besluta om regler för bidrag till föreningar inom kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområde. 

Kultur 

§3 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

• driva och utveckla biblioteksverksamheten, 

• främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, museieverksamhet, musik, 

• verka för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt och 

kulturhistoriskt värde, 

• förvalta Sala Sparbanks kulturfond enligt gällande reglemente, 

• stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet, 



• handlägga avtal med kulturföreninga r, 

• handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag till kulturföreninga r, 

• samordna och handlägga bidrag till studieförbunden. 

Övriga uppgifter 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som 
nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för regelreformering och regelförenkling inom det 
egna verksamhetsområdet. 

Kultur- och fritidsnämnden svarar inom sitt område för att upprätta förslag till budget 
för det egna verksamhetsområdet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§4 

Kultur- och fritidsnämnden ska 

själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom 

nämndens ansvarsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, om inte 
fullmäktige bestämt annat, 

utarrendera, uthyra eller upplåta av kommunen ägda anläggningar och lokaler som faller 
under nämndens driftsansvar för en tid av högst 25 år. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§5 

Kultur- och fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, 
riktlinjer och den delegation som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas 
i lag eller förordning, samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Nämnden skall minst två gånger om året rapportera till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret Rapportering av 
delegationsbeslut enlig§ 2 ska ske minst två gånger årligen. 



Nämndens arbetsformer 

Sammansättning 

§6 

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 

Ersättarnas tjänstgöring 

§7 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt till att 
delta i överläggningarna. 

§8 

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

En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

§9 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett 
sammanträde, ska snarast underrätta ersättare eller nämndens kansli. l det senare fallet 
kallar kansliet den ersättare som skall tjänstgöra. 

Ersättare för ordföranden 

§ 10 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den ledamot, som har varit längst tid i nämnden 
ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång inbördes tjänstgöringstid ska 
den äldste av dem fullgöra sagda uppdrag. 



Om ordföranden på grund av sjukdom, eller av annat skäl, är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 

Tidpunkt 

§11 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Kallelse 

§ 12 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, minst fem dagar före 

sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde, skall den 
ledamot som varit längst tid i nämnden göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 

inbördes tjänstgöringstid skall den äldsta av dem fullgöra sagda uppdrag. 

Justering av protokoll 

§13 

Protokolletjusteras av ordföranden och en ledamot. 

Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

§ 14 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamotengöredet skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 



Delgivning 

§ 15 

Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden eller 
förvaltningschefen. 

Undertecknande av handlingar 

§ 16 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kultur- och fritidsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande och 
kontrasigneras av arbetstagare som nämnden bestämmer. l övrigt bestämmer nämnden 
vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 17 

Kultur- och fritidsnämnden bestämmer själv om utskott enligt 6 kap 20 § 2 st, 21 och 22 
§kommunallagen. 

§ 18 

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom, eller av annat skäl, är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 19 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 20 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs, eller när minst 2 ordinarie ledamöter 
begär det. 

Utskottet får handlägga ärende endast om ordföranden eller vice ordföranden, samt två 
andra ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande. 



§ 21 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om 

beredning behövs. 

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt gällande delegationsordning, 
ska hänskjutas till nämnden för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 

Inköpsfrågor 

§ 22 

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om all upphandling och all försäljning av varor 
och tjänster avseende det egna förvaltningsområdet i enlighet med gällande 
upphandlingsbestämmelser. 



§ 240 

f ~usterandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYREl§EN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Reglemente för vård- och omsorgsnamnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1152 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikraft 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/237 fl, missiv 
Bilaga KS 2014/237/2, nytt reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 252 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta reglemente för vård- och omsorgsnämnden, Bilaga KS 2014/237/2, att gälla 
från och med den l januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för vård- och omsorgsnämn den, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reglemente för vård- och omsorgsnämnde n, Bilaga KS 2014/237/2, att gälla 
från och med den 1 januari 2015, samt 

att därmed opphävs det gamla reglementet för vård- och omsorgsnämn den. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbestyrkar~e 
1 c:_iv 
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1(1) 
2014-11-12 

VtRVE SVEDLUND 
OIREKT: 0224-74 7011 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Ink. 2014 -11- 1 2 
Diaritmr 

itoi'-1/ il 
Aktbliaga 

l 
Arbetsordning och reglementen 
Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 



bilaga KS 2014/237/2 

•• o 

REGLEMENTE FOR VARD- OCH 
OMSORGSNÄMNDEN 

Verksamhetsområden 

§ 1. 

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar 

inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret 

för 

• Individ- och familjeomsorg 

• Samordning av alkohol- och drogfrågor 

• Äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård 

• Stöd och service enligt LSS till vissa personer med funktionsnedsättning 

• Flyktingmottagande 

• Arbetsmarknadsåtgärder 

Övriga uppgifter 

§ 2. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen 

som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens 

verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 

Nämnden har det kommunala uppföljningsansvaret enligt skollagen. 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

§3 

Nämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar 

som bestäms av kommunfullmäktige 

Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

Nämnden ska i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera uppföljning över 

ekonomi och verksamhet. l uppföljningen ska särskilt redovisas av kommunfullmäktige 

delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfullmäktige. 

Nämnden har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av 

kommunfullmäktige. 



Processbehörighet 

§4 

Vård- och omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål 
och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den 
mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens 
verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer. 

Arbetsformer 

SAMMANSÄTTNING 

§5 

Vård- och omsorgsnämnden består av ?ledamöter och 7 ersättare. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 

ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING 

§6 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

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

§7 

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

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

§8 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv ersättare. 



ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN 

§9 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter, 

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

Sammanträden 

TIDPUNKT 

§ 10 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

KALLELSE 

§ 11 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

JUSTERING AV PROTOKOLL 

§ 12 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

RESERVATION 

§13 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 



DELGIVNING 

§ 14 

Delgivning med vård- och omsorgsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, 

kontorseeten eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

§ 15 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av vård- och omsorgsnämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av förvaltningschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

l övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 16 

Nämnden bestämmer själv om utskott enligt 6 kap KL. 

§ 17 

Vård- och omsorgsnämden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets 

ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i ett utskott p g a sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 18 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 

delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionella val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 19 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 

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

§20 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskott om 

beredning behövs. 

Ordföranden eller ansvarig chef överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt gällande delegationsordning 

ska hänskjutas till nämnden för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 



SAlA 
KOMMUN 

§ 241 

sign 

SAMMANTRÄDESPROTOI<OLL 
I(OMMU~lSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-02 

Reglemente för skolnämnden 

INLEDNING 

Dnr 2014/1149 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder ikrafc 
2015-01-01, behöver nytt reglemente för skolnämnden fastställas. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/238/1, missiv 
Bilaga KS 2014/238/2, nytt reglemente 
Ledningsutskottets beslut 2014-11-18, § 253 

Yrkanden 
Per-O lov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta reglemente för skolnämnden, Bilaga KS 2014/238/2, att gälla från och med 
den l januari 2015, samt 
att därmed upphävs det gamla reglementet för bildnings- och lärandenämnden. 

llESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfulimäktige beslutar 

att anta reglemente för skolnämnden, Bilaga KS 2014/238/2, att gälla från och med 
den l januari 2015, samt 

att därmed upphävs det gamla reglementet för bildnings- och lärandenämnden. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

28 (30) 



~SALA 
~KOMMUN 

Bilaga KS 2014/233/1 l (l) 
2014-11-12 

V!RVE SVEDLUND 
DIREKT: 0224-74 7011 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
MEDBORGARKONTORET 

Arbetsordning och reglementen 

Kommunfullmäktige 1"1S:<':AiiT':Irl:i'mTnr.-n:.,._..., 

Kommunstyraisens förvaltning 

Ink. 2014 -11- l 2 

Med anledning av Sala kommuns ändrade organisation, som träder i kraft 2015-01-
01, behöver kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning samt nya reglementen 
för styrelse och nämnder fastställas. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att fastställa ny arbetsordning för kommunfullmäktige, att gälla från och med 2015-
01-01, 

att fastställa regementen för kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, 
skolnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden, att gälla 
från och med 2015-01-01. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 



Bilaga KS 2014/238/2 

REGLEMENTEFÖRSKOLNÄMNDEN 

Kommunstyreisens förvaltning 

Verksamhetsområden 
1 !nk. 

§1. 

skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn 

och vuxna enligt gällande skolförfattning och förordningar. 

Skolnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 

• Förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem 

• Utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar: 
förskaleklass 

grundskola 

gymnasieskola 

grundsärskola och gymnasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, 

exempelvis fritidsklubb 

• Utbildningen inom det offentliga skolväsendet för vuxna: 

kommunal vuxenutbildning 

svenska för invandrare (sfi) 

samhällsinformation 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Kulturskola 

• Arbetsmarknadsfrågor kopplade till utbildning 

Övriga uppgifter 

§ 2. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen 

som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

Nämnden är ansvarig för utdelning av donationsfonder inom nämndens 

verksamhetsområde. 

Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten. 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

§ 3. 

Nämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar 

som bestäms av kommunfullmäktige 

Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet. 



Nämnden ska i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera uppföljning över 
ekonomi och verksamhet. l uppföljningen ska särskilt redovisas av kommunfullmäktige 
delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfullmäktige. 

Nämnden har i övrigt att följa de regler och riktlinjer som fastställs av 
kommunfullmäktige. 

Processbehörighet 

§4 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom 
sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den mån 
överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens 

verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer. 

Arbetsformer 

SAMMANSÄTINING 

§5 

skolnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. 

ERSÄTTARNAS TJÄNSTGÖRING 

§6 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträde och har rätt att 

delta i överläggningarna. 

§7 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 



INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

§8 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv ersättare. 

ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN 

§9 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 
en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter. 

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

Sammanträden 

TIDPUNKT 

§ 10 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

KALLELSE 

§ 11 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet minst 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

JUSTERING AV PROTOKOll 

§ 12 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 



RESERVATION 

§13 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

DELGIVNING 

§ 14 

Delgivning med skolnämnden sker med ordföranden eller förvaltningschefen. 

UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

§ 15 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av skolnämnden ska undertecknas 

av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 

anställd som nämnden bestämmer. 

l övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

§ 16 

Nämnden bestämmer själv om utskott enligt 6 kap KL. 

§ 17 

skolnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en 

ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i ett utskott p g a sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

§ 18 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid utskottets sammanträde och har rätt att 
delta i överläggningarna. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionella val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

§ 19 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 

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



§20 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskott om 
beredning behövs. 

Ordföranden eller ansvarig chef överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

Ärenden som utskottet självständigt ska handlägga enligt gällande delegationsordning 

ska hänskjutas till nämnden för avgörande om minst 2 ledamöter i utskottet begär det. 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ink. 2014 -11- 2 4 
Dlarienr i Aktbilaga 

;2.CI4/i1'37-
l 

Medborgarförslag 

Förslagets rubrik: 
Översyn av detaljplan 

Kommunfullmäktige 
sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25Sala 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme}: 

2014-01-22 

BlANKffi: MEDBORGARFÖRSLAG 

Om planöversyn för området Kristina 4:1 kommer att göras för att möjliggöra utveckling i området föreslår 
vi följande förändringar för stugororådet inom planområdet: 

1. Benämningen koloniområde tas bort och ersätts med fritidsstugeområde. Byggmåtten bestäms till 80/30 i 
enlighet med kommunens beslut fOr andra områden. 

2. Arrendatorerna på området erbjuds att friköpa tomterna. 

3. Vatten och avlopp dras fram till tomtgränserna. 

De hår förändringarna skulle bidra till att stugorna i området fortsättningsvis hålls i gott skick och att 
miljöaspekterna tas tillvara. 

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

SAiAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-188 so 
kommun.info@sala.se 

www.sa!a.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTrGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-11-27 

Namn: Carina Fritz 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

Si\LA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 21114 -11- 2 7 

Gatuadress: ~-'?Jh.!:.!!!~JJ:~!.'!!!.?..?.. _________________________________________________________________________________________________________________ _ 

Postnummer, ort: . .?.~~-~? .. ~!!!?.. ___________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

Telefon: 070-716 3182 ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l l Förslagets rubrik: 
:L Gör barnens skolväg säkrare 

____ ,j 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Mina barn går på Vallaskolan och brukar cykla till skolan då vi bor på Kungs~ngen. 
Vi bor så bra till att barnen har cykelbana hela vctgen från hemmet till skolan. 
Det som vi, och även andra föräldrar har diskuterat på föräldrarådet ar, varför cykelbanan slutar innan 
barnen har kommit in på skolgården. 
Vårt förslag har varit att gräsmattan som ligger jämte personalparkeringen bör asfalteras och på så sätt 
bli en säker cykelbana den sista biten till skolan. 
Som det är i dag måste barnen samsas med stressade bilburna föräldrar som åker in på personalparkeringen 
på morgonen. 
Då det är ett orosmoment brukar i alla fall min man och jag turas om att följa med barnen på morgonen. 
Gräsmattan används inte utan skulle passa att göras om till cykelbana. 
Detta har vari t ett problem under flera år som skolan mycket väl känner till. 

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

SAIA KOMMUN 
Kommunfullmilktige 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 so 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Vlrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@ sala .se 

Direkt: 0224·74 70 11 



Ink. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Oiariem 

;Z D Il+ 

Kommunfullmäktige 

Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

Medborgarförslag 

Datum: 

Namn: Mikael Toner Svante Wiklund 

Telefon' 0224-12458 0224-136 37 
-~----------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--· 

j Förslagets rubrik: 
Bättre busshållplatser- börja vid Vattentornet 

'------------

l Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): ---~ 

J Vi hemstäJ.ler att busshållplatsen "Nya Vattentornet", (belägenhet enligt bilaga} byggs om till en medern j 
: h:?!llplat.s, med adekvat kantstenshöj d, dito kontraststenläggning och belysning i och utanför väderskydd, l 

l 
som gör hållplatsen trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter Belysningen kan lämpligen utgöras av 
moderna LED-lampor med intelligent styrning för optimering av säkerhet och energiprestanda. l 
l 

Samtidigt utökas cykelparkeringen, som kan sägas vara en pendlarparkering. Anslutande gångvägar utökas i 
och ges en lutning som är anpassad för rörelsehindrade. 

' 
l
, Hållplatsen är en av stadens mest trafikerade; ett betydande antal resande pendlar till arbete och 
ucbildning, främst med Västeråslinjerna. Hållplatsen är idag inte acceptabel ur tillgänglighetssynpunkc. 

!Hållplatsen lutar från vägmitt, vilket medför att även lätt rörelsehindrade har betydande svårigheter att 

[
stiga på bussen, även om maximal sänkning av bussens högersida görs. 

Vidare är hållplatsutrymmet inte anpassad till dagens bussar som vanligen är cirka 15meter långa. 
i Även sett ur vägtrafikens synvinkel behOvs en omdaning av hållplatsen, eftersom bussarna inkräktar cirka l två meter på körbanan. 

' 
l. Fler exempel finns i vår 
säkerhet.Vårt förslag är 

ibussresenärerna. 

l 
l 

stad på busshållplatser som inte lever upp till dagens krav på tilgänglihet. och 
att hållplatsen Nya Vattentornet får bli den första i raden av förbättringar för 

Jag godkanner att Sa!a kommun !agrar och behandlar de person~~1fter Jag lam n at enhgt Personuppgiftslogen (1998 204) 
Jag godkanner aven att m1tt arende publiceras på kommunens hemsida 

~ " ' (/ l 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Bo~ 304 
733 2.5 Sala 

Undersknft .l.~~~~~~}J:/;\a ···-···· _ .. dW!!!_i/J 
Besoksadress: stora Torget 1 

Viixel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224-138 50 
kommurLinfo@sala.se 
www_sala.se 

Virve Svedlund 
Kommur<fullmliktiges sekreterare 

v1rve. svedl ur< d@ sala .se 

01rekt: 0224·74 70 11 



Mälartrafiken - mapview 

Hållplatsen 'Nya vattentornet (Sala)' som 
du valt att åka från visas nu på kartan som en 
blinkande symbol m 

Skriv ut stäng fönstret 

Sida l av l 

http://193.45.213.123/ltt/kartor/mapview.asp?name=Nya%20vattentorn... 2014-11-24 



Kommunfullmäktige 

Sala Kommun 

Motion om avtackning av fullmäktigeledamöter. 

r-SAl ir·-R(;i'Vt;l~lLHr 
Kom muriStYreis~rls' förvaltning 

Ink. 2014 -H- 2 1 
Diarlem l• 
ZOllr; J ii-b ,"'b;"'' 

Under 7 år har jag varit ordförande för kommunfullmäktige under de senaste 25 åren. Vid 2 

tillfällen har jag därmed varit med vid sista sammanträdet för mandatperioden som 

ordförande och då tackat av ledamöter/ersättare som av någon anledning inte fortsätter. 

Det kan bero på: 

• Inte fått nytt förtroende av väljarna 

Inte föreslagen igen av sitt parti 

• Valt själv att sluta. 

"Regelverket" för avtackning blir då inget som man som ordförande funderar över under 

mandatperioden utan först veckan före sista sammanträdet då man också vet hur valet gick. 

Vid senaste tillfället september2014 kunde jag konstatera att avtackningen baserades på 

gamla traditioner/hävd och några märkliga situationer uppkom. Den mycket fina tavlan av 

Bo Svärd delades då ut till en person som blev ordinarie samma möte och till en person som 

varit ledamot i över 25 år. Några ledamöter som i nya KF blivit ersättare blev inte avtackade 

alls då enbart ordinarie ledamöter som slutade helt blev föremål för avtackningen. 

Då denna fråga inte ska dyka upp som en överraskning i oktober 2018 för nuvarande 

ordförande i kommunfullmäktige borde kommunen ta fram riktlinjer, som är fastställda av 

fullmäktige, så att det blir mer en administrativ åtgärd att ta fram "presenten". Då 

fullmäktige tidigare beslutat att KF:s ordförande ska vara ordförande i 

Demokratiberedningen där samtliga partier har representanter finns ett bra forum till att 

arbeta fram riktlinjer. 

Det går att hitta många lösningar som uppfattas som rättvist. Ett sätt kan vara att de som 

varit ledamöter /ersättare i X antal år blir avtackade med en blomma, den som varit 

ledamot/ersättare i X antal år avtackas med något annat. 

Landstinget Västmanland har exempel vid 1- 12 år= blomstercheck, 12 år och över= en 

present. 

Beredningen ska även titta på om ledamot/ersättare avgår mitt under mandatperioden exv. 

om skälet är flytt från kommunen eller om sjukdom gör att uppdraget inte kan fullföljas. 



Med hänvisning till ovanstående hemställer jag 

att kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen uppdrag att arbeta fram 

riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar fullmäktige 

att riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015 

Sala 2014-11-21 

Tommy Johansson (5) 



Ink. 2014 -11- 2 4 
Akthitaga 

Feministiskt initiativ 

Motion till Kommunfullmäktige i Sala kommun om borttagande av § 26 i 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter får Sala kommun. 

2013-05-27 antogs en ny paragraf i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun, med 
ordalydelsen "För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten. När insamlingen 
skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd." 

Denna paragrafhar inte gjort det olagligt att samla in pengar, men den har gjort det betydligt 
krångligare att göra det på laglig väg, eftersom man numera måste ha polistillstånd för att samla in 
pengar på offentlig plats i Sala kommun. 

Vi ifrågasätter syftet och meningsfullheten med § 26. Den drabbar för närvarande de ED-medborgare 
som, i kraft av EU:s fria rörlighet, sökt sig till Sala kommun i syfte att samla in pengar för att skapa 
sig en dräglig tillvaro. 

Den svenska lösdriverilagen avskaffades 1964. Då hade det så kallade tiggeriet mer eller mindre 
försvunnit. Det försvann dock inte på grund av att man förbjöd det. Förbud mot att samla in pengar 
stoppar inte fattigdom. Att bötfålla dem som försöker ra sitt uppehälle genom att samla in pengar bara 
ökar problemen. Eftersom de inte kan betala böterna rar de skulder som ytterligare ökar bördan. 

Ett förbud mot att samla in pengar tvingar inte fram de åtgärder som krävs för att hjälpa utsatta 
grupper, det bara osynliggör problemet och låter det fortgå. "Syns det inte så finns det inte". 

Ordningslagen ( 1993: 1617) och Sala kommuns Allmänna lokala ordningsfdreskrifter är till för att 
upprätthålla säkerhet och ordning på allmänna platser. Vi anser inte att de som passivt samlar in 
pengar påverkar säkerhet och ordning i negativ bemärkelse. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att ta bort nuvarande § 26 om 
insamling av pengar från Allmänna lokala ordningsfdreskrifter för Sala kommun. 

Sala 2014-11-19 

Med bästa hälsningar 

Beatrice Björkskog, gruppledare Feministiskt initiativ Sala 
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-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Jägvald [mailto:annajagvald@hotmail.com] 
Skickat: den 20 november 2014 10:14 
Till: Lisa Granström 
Ämne: Medborgarförslag-mo bility management-åtgärd 

Hej Lisa 
Hoppas att det är ok att skicka ett medborgarförslag direkt till dig. Du kan väl vidarebefordra det om du tycker att 
det verkar vettigt. 

Jag har observerat att cykelparkeringen vid väg 56 vid Lärkan är riktigt överfull. Cyklar parkerar på gräset och på 
cykelbanan. Ofta har cyklarna ramlat då det blir överfullt och ostrukturerat. Jag tycker att det är superkul att se att 
så många cyklar till busshållplatsen för att busspendla till Västerås! Tyvärr tror jag många upplever 
cykelparkeringssituationen som problematisk. För att göra det lättare för dessa att fortsättningsvis välja 
miljövänliga transporter samt locka andra att göra detsamma tycker jag att det vore en god ide att kommunen 
bygger en större cykelparkering i detta läge. En vettig mobility management-investering; ett sätt att underlätta för 
människor att välja miljövänliga transporter! 

Med vänlig hälsning, Anna Jägvald 
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