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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 
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i',:h f~ 2015 

Dnr 2015/293 

§ 69 Bokslut 2014 för Sala kommun 

Beredning 
Bilaga KS 2015/80/1, årsredovisning 2014 
Bilaga KS 2015/80/2, indikatorredovisning 2014 
Bilaga KS 2015/80/3, begäran om tilläggsbudget 
Bilaga KS 2015/80/4, begäran om tilläggsanslag 
Bilaga KS 2015/80/5, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2015/80/61 internkontroll2014 
Bilaga KS 2015/80/7, bolagens årsredovisningar 2014 
Bilaga KS 2015/80/8, skrivelse Bokslut 2014 från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 88 
Bilaga KS 2015/80/9, resultaträkning 
Bilaga KS 2015/80/10, skrivelse Bokslut 2014 från Socialdemokraterna 

Controller Inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (c) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 
att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetawikelserna, 
att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8, 
att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 
att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
2015 med 69.895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 

Ulrika Spåreho (S) yrkar, 
i enlighet med Socialdemokraternas skrivelse Bokslut 2014, 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetawikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2.195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54.415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 
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att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/ tekniska kontoret 
2015 med 69.895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8, 

dels beslutar för egen del 

.att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 

Utdrag 
ekonomikontoret 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Bokslut 2014 
När vi ser tillbaka på 2014 är det för många av oss främst den stora skogsbranden 
som drabbade stora delar av kommunens västra område med stor kraft som vi för 
alltid kommer att minnas. skogsbranden var en katastrof som drabbade många 
kommuninvånare, företagare och medarbetare i den kommunala organisationen. 
Fortfarande påverkar branden inte enbart de direkt drabbade utan väldigt många är 
även detta år berörda av skogsbrandens efterdyningar. 

Årets resultat uppgår till1,1 mkr. Efter balanskravsutredningen är årets justerade 
resultat 257 tkr. Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna 
ska vara högre än kostnaderna. Årets resultat på 1,1 mkr är det sämsta resultat som 
uppvisats i Sala kommun sedan 2001 då resultatet var- 4 mkr. 

Förändringarna mellan åren har varit stor. Resultatet år 2012 var 39,3 mkr, år 2013 
65,1 mkr och 2014 var resultatet 1,1 mkr. 

Ett av de viktigaste finansiella mål som vi har i Sala kommun är att ökningen av 
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än netto kostnadsökningen. 
Nettokostnadsökningen är 9,1% och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och 
utjämning är 2,6%. Målet är därmed inte uppnått. 

Kommunfullmäktige beslöt i budgeten för 2014 att årets resultat ska uppgå till 
minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Detta mål är inte heller 
uppnått eftersom resultatet endast uppgår till 0,1 %. 

Det tredje finansiella målet är att nämnderna ska bedriva verksamheten inom 
beslutade anslag. Sammantaget har nämnderna bedrivit verksamheten inom de 
beslutade anslaget, däremot visar vissa enskilda nämnder underskott varför 
måluppfyllelsen är svag även om målet formellt är uppnått. 

Sammantaget har Sala kommun inte uppnått god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv. Speciellt oroande är den höga nettokostnadsökningen, 
eftersom den får effekter även för innevarande och kommande år, då det i hög grad 
handlar om åtaganden inför framtiden. 

Den enskilt största kostnaden i kommunens verksamhet är löner och sociala avgifter 
som utgör 62,8% av verksamhetens kostnader. Totalt har vi 1730 medarbetare i 
Sala kommun, varav en ökande andel visstidsanställda. Det är oroande att 
o hälsotalen för fjärde året i rad ökat. Målet är att sjukfrånvaron ska understiga fem 
procent. 2014 var sjukfrånvaron 5,3%. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Carol• Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsson@sala.se 
Direkt: 0224-747100 



Kommunstyrelsen 

Folkmängden fortsätter glädjande nog att öka i kommunen. Sala kommun har nu 
21 925 invånare vilket är en ökning med 156 personer sedan föregående år. 

2014 års bokslut innebär en stor utmaning för alla styrelser och nämnder i Sala 
kommun, eftersom de beslut som fattats och de åtgärder som vidtagits under 2014 
får återverkningar också på 2015 års och även kommande års verksamhet. Den höga 
nettokostnadsökningen pekar på en ambitionsökning som är svår att hantera inom 
gällande ram för 2015- 2017. 

Under 2015 kommer vi därför att behöva göra kraftfulla prioriteringar inom såväl 
drift som investeringar. Mot denna bakgrund kan inte de önskemål som finns om 
tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag tillgodoses fullt ut. En genomgång har också 
gjorts av den begärda tilläggsbudgeten i investeringsbudgeten för 2015 och objekt 
som inte är pris- och tidssatta tagits bort. Likaså projekt som av andra anledningar 
inte anses möjliga att genomföra under 2015. Som en följd av den stora summa som, 
trots detta begärs som tillägg till investeringsbudgeten har även justeringar av 2015 
års investeringsbudget gjorts enligt samma princip. 

Tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

Del av medfinansiering cykelleder Södra kommundelen, 
avseende sträckan Grällsta- Sätrabrunn i enlighet med 
tidigare fattat beslut (2 110 tkr medges ej. Denna medfinansiering 
hanteras i samband med strategisk plan 2016-2018) 175 tkr 

Tekniskt kontor 

Renhållning 1 061 tkr medges ej 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering kvarteret Lodjuret 

Räddningstjänst 

Civilförsvar 

Summa tilläggsbudget 

Tilläggsanslag investeringar från 2014 till2015 

Kommunstyrelsen 

Medborgarkontor 

ePhorte 

Kultur och fritidskontor 

Informationsdisk 

Upprustning av badplatser 

Begärda medel 

548 tkr 

100 tkr 

200 tkr 

1 920 tkr 

100 tkr 

2 195 tkr 

Förslag 

548 tkr 

100 tkr 

200 tkr 
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Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering Lodjuret 1 920 tkr 
(Överförs till driftbudgeten i enlighet med gällande redovisningsregler) 

Bredbandsutbyggnad 
(tidigare medborgarkontoret) 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 

VA-program 

Parkprogram 

Tekniskt serviceprogram 

Gruvans vattensystem 

Lokalprogram 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 

Krisberedskap övergripande 

Krisberedskap ACC LEH 

1391 tkr 

5 889 tkr 

11 868 tkr 

514 tkr 

1 088 tkr 

3 527 tkr 

41 324 tkr 

280 tkr 

453 tkr 

478 tkr 

skolnämnden (Bildnings- och lärandenämnden J 

Inköp minibuss Ösby 300 tkr 

Överföring av investeringsanslag i bokslut 2014 till2015 

Begärt 69 880 tkr Förslag 

Revidering av Investeringsbudget 2015 

Kommunstyrelsen Beslut (2014-12-15) 

Tekniskt kontor 

Administration o 
Mät/Kart 475 tkr 

Tekniskt serviceprogram 5 100 tkr 

Gator j vägar 11300 tkr 

Parkprogram 7 100 tkr 

Gruvans vattensystem o 
VA-program 19 000 tkr 

Lokalprogram 31 370 tkr 

Summa investeringsbudget 2015 74 345 tkr 

1 391 tkr 

4 939 tkr 

4 847 tkr 

514 tkr 

1088 tkr 

2 930 tkr 

36 347 tkr 

280 tkr 

453 tkr 

478 tkr 

300 tkr 

54415 tkr 

Förslag 

o 
475 tkr 

2 800 tkr 

11300 tkr 

4 750 tkr 

o 
16 900 tkr 

29 370 tkr 

69 895 tkr 
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Kommunstyrelsen 

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

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av styrelsen/nämnderna redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års driftsanslag med 2 195 tkr i enlighet med 
Bilaga KS 2015/80/8 

att fastställa tilläggsbudget för 2015 års investeringsbudget med 54 415 tkr i 
enlighet med Bilaga KS 2015/80/8 

att fastställa reviderad investeringsbudget för kommunstyrelsen/ tekniska kontoret 
2015 med 69 895 tkr i enlighet med Bilaga KS 2015/80/8 

dels beslutar för egen del 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2014. 

Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens or ·· 
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RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkt 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 
Verksamhetens nettokostnader 

S katt e i ntä k te r 
Generella statsbidrag och utjämning 
Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Årets resultat 

Reavinst 

Resultat efter balanskravsutredning 

TA-anslag drift 2015 
Coompanion 
Sala festivalen 

TA bokslut 2014 

KS §21 

KS §19 

förslag 

Alliansen och SB's förslag på Bokslutsöverföringar. 

Beräkning baserad på månadsuppföljningen för februari. 

Bokslut Budget 
2014 2015 

(inkl TA) 

274 040 263 817 

-1 336 727 -1 358 727 
-50 364 -56 547 

-1113 052 -1151457 

854 484 900 530 
265 040 263 189 

4826 4013 
-10 165 -9 213 

1135 7062 

-878 

257 7 062 

Prognos 
2015 

263 817 

-1 359 548 

-56 547 

-1152 278 

896 140 
265 426 

4013 
-9 307 

3994 

3 994 

38 
200 

2195 
2433 
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Dilaga KS 2015/60/10 

BOKSLUT 2014 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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Efter en stark avslutning på år 2013 har svensk ekonomi under 2014 utvecklats forhållandevis 
svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling samt en fortsatt svag 
svensk export. 

Det ekonomiska resultatet får Sala kommun 2014 uppgår tilll.1 mkr. Resultatet är ett av det 
lägsta på många år, men nämnderna har bedrivit verksamhet inom det beslutade anslagen. 
Tidigare år d.v.s. 2012 och 2013 betaldes AF A-pengar tillbaka till kommunerna och 
landstingen som påverkade resultatet. Det uppsatta mål på 2% som kommunfullmäktige 
beslutat om kunde inte uppnås 2014. 

Två procent målet innebär att resultatet ska uppgå till minst 2% av skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning. 

Månadsuppföljningen november 2014 visade enligt prognos på ett resultat 6002 tkr 
Ledningsutskottet beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.(lS/ 12-14) 

När det gäller investeringar så behövs det kraftfulla insatser for att minska den volym som nu 
är beslutad och aldrig hinner utfåras vilket binder kapital som kan användas ute i 
verksamheterna. Kommunen måste också vara mycket restriktiv med vad som ska fåras över 
till år 2015 vilket annars direkt slår på resultatet. 

Vi kan se en oroande nettokostnadsutveckling de kommande åren. För Sala kommuns del är 
svagheten i det politiska beslutssystemet också ett stort problem då nuvarande styre inte har 
egen majoritet utan styr i minoritet. Och tar därmed svårare att fatta beslut i viktiga 
ekonomiska frågor. 

Under alliansregeringen så minskade skatteintäkterna till kommunerna och därmed också Sala 
kommun, vilket fårklarar att det varit svårt att uppnå 2% målet då varken engångsbidrag eller 
nya statliga anslag tillforts kommunen. 

Den vårbudget som samarbetsregeringen presenterade den 15 april ger möjlighet för svensk 
ekonomi att utvecklas åt rätt håll, inte minst for den kommunala ekonomin. 

Tilläggsbudget för 2015 års driftanslag: 

KSF 5366 tkr KSF 2195 tkr 

MBK Cykelleder 2285 tkr 175 tkr 

TK Renhållning l 061 tkr Medges ej 

SBK Sanering Lodju 1920 tkr 1920 tkr 

RTJ Civilfårsvaret 100 tkr 100 tkr 



Tilläggsanslag investeringar 2015: 

KSF 69880 tkr 

SBK 

Sanering Lodjuret 1920 tkr 

Bredbandsutbyggnad l 391 

TK 

Gatuprogram 5889 tkr 

V A-program 11868 tkr 

Parkprogram 514 tkr 

Tekniskt serviceprogram I 088 tkr 

Gruvans vattensystem 3527 tkr 

Lokalprogram 41324 tkr 

RTJ 

Räddningstjänst 280 tkr 

Krisberedskap övergripande 453 tkr 

Krisberedskap ACC LEH 4 78 tkr 

MBK 

ePhorte 548 tkr 

KFK 

Informationsdisk l 00 tkr 

Upprustning badplatser 200 tkr 

SKN 

Inköp minibuss Ösby 300 tkr 

Förslag 54415 tkr 

Överfors till drift 

tkr 1391 tkr 

4939 tkr 

4847 tkr 

514 tkr 

l 088 tkr 

2930 tkr 

36347 tkr 

280 tkr 

453 tkr 

478 tkr 

548 tkr 

JOO tkr 

200 tkr 

JOO tkr 



Revideringar 2015 

Beslutat 141215 Förslag 

TK 

Administration O o 

Mät/kart 4 7 5 t kr 475 tkr 

Teknisktservice 5100 tkr 2800 tkr 

Gator/Vägar 11300 tkr I 1300 tkr 

Parkprogram 7100 tkr 4750 tkr 

Gruvans vtnsystem O kr o 

VA-programmet 19000tkr 16900 tkr 

Lokalprag 31370 tkr 29370 tk.r 

74345 tkr 69895 tkr 

I sak har vi inte något annat forslag än det som har presenterats på kommunstyrelsens 
ledningsutskott Vi har dock andra ambitioner och prioriteringar framöver vilket vi kommer 
att återkomma till när den strategiska planen för år 2016 ska behandlas. 

Föreslår därmed att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. 

Ulrika Spårebo (S) 



RESUL lATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkt 
Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 

Verksamhetens nettokostnader 

skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

Årets resultat 

Reavinst 
Resultat efter balanskravsutredning 

TA-anslag drift 2015 

Coompanion 
Sala festivalen 
TA bokslut 2014 

KS §21 
KS §19 
förslag 

Socialdemokraternas förslag på Bokslutsöverföringa r. 
Beräkning baserad på månadsuppföljningen för februari. 

Bokslut Budget 

2014 2015 
(inkl TA) 

274040 263 817 

-1336 727 -1358 727 
-50 364 -56 547 

-1113 052 -1151457 

854484 900 530 
265 040 263189 

4826 4013 
-10 165 -9 213 

1135 7062 

-878 
257 7 062 

Prognos 

2015 

263 817 

-1359 548 
-56 547 

-1152 278 

896140 
265 426 

4013 
-9 307 

3994 

3994 
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Snabbfakta, 4 år i sammandrag 

Nyckeltall mått Bokslut 2011 Bokslut 2012 

Arets resultat, mkr 12,S 39,3 

Arets resultat som andel av skat- 1,2 3,7 

teintäkter, bidrag och utjämning, 
% 

Nettokostnader, mkr l 007,6 l 012,7 

- förändring från föregående år, % 3,2 0,5 

Jämförelsestörande intäkter, mkr 21,0 

- förändring fr föregående år 2,6 

justerat m jämförelsestörande, % 

skatteintäkter, bidrag, utjämning, l 028,0 l OS7,7 

mkr 

-förändring från föregående år, % 3,2 2,8 

Nettokostnadsandel av skattein- 98 96 

täkter, bidrag och utjämning,% 

Finansnetto, mkr -7,8 -S,7 

Rörelsekapital, mkr -99,6 -94,S 

Balanslikviditet 0,6 0,6 

soliditet,% so so 

Nettoinvesteringar, mkr 76,3 121,4 

Långfristig skuld, mkr 245,0 282,9 

Tillgångar per invånare, kr 47 050 49 870 

skulder per invånare, kr 22 337 23 311 

Utdebitering 22,19 22,31 

Folkmängd 21568 21S96 

Löner och sociala avgifter, mkr 704,9 720,2 

-förändring från föregående år, % 2,9 2,2 

Känslighetsanalys 

10 öre i utdebitering ca 4 mkr 

1 % ränteförändring,låneskulden ca 3,1 mkr 

1 % medarbetarkostnad ca 7,7 mkr 

5 (114) 

5 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

Bokslut 2013 Bokslut 2014 

6S,1 1,1 

6,0 0,1 

l 019,8 1 113,1 

0,7 9,1 

29,9 

1,6 6,0 

l 09l,S 1 119,6 

3,2 2,6 

93 99 

-6,6 -S,3 

2,S -31,4 

1,0 0,9 

so 49 

103,8 68,3 

3S9,7 347,0 

56 217 56998 

26 SS8 27 430 

22,31 22,31 

21769 2192S 

738,1 774,2 

2,5 4,9 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEs VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunk
ten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en stra
tegisk plan för planperioden. 

DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och 
de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. 
Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrel
sens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då 
görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som 
nämnderna tagit fram. 

Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. 

1 VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten 
ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. 

DE POLITISKA MÅLEN l DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade uti
från FYRA PERSPEKTIV: 

• 

• 
• 

• 

Hållbart samhälle 

Medborgare 

Medarbetare 

Ekonomi 

MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten 
åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. 

INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunöver
gripande eller nämnds specifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna 
avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsätt
ningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en 
inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. 

ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive 
verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat 
talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsätt
ningen i den strategiska planen. 

BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushåll
ning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl må
len i den strategiska planen har uppfyllts. 
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• Den stora skogsbranden är en stor katastrof som drabbade många kom
muninvånare, företagare och medarbetare i den kommunala organisat
ionen. Hösten har präglats av fortsatt stöd till drabbade, planering för och 
deltagande i utvärderingar och utredningar med anledning av branden 
samt samordning och samverkan med andra myndigheter, organisationer 
och frivilliga. 

• Mångspråkscafe har arrangerats på biblioteket i Sala genom samverkan 
med Röda korset och integrationsenheten. 

• Ett samarbete med salabostäder inleddes med konstprojektet "Målningar 
i trapphus". 

• Under 2014 har ett flertal planärenden pågått för bland annat Evelund, 
östra kvarteren och Silvervallen, Fridhem, del av stadsparken och Lär
kans sportfält 

• Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad antogs i maj och följs 
upp framöver med "handlingsplan". De två sista ortsanalyserna, Brodd bo 
och Saladamm, har färdigställts. Tillsammans med övriga ortsanalyser 
blir de viktiga underlag i arbetet med ny översiktsplan som påbörjades 
2014. 

• Det nya vård- och omsorgsboendet Johannesbergsgatan 2 färdigställdes 
och invigdes under våren 2014. 

• Byggnationen av området runt resecentrum inleddes. 

• 31 förstelärartjänster har inrättats. 

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

• Kommunen har haft svårigheter under året att ordna plats för kommu
ninvånare som landstinget bedömt som utskrivningsklara. Det har lett till 
2 368 tkr i avgifter för kommunen tilllandstinget för utskrivningsklara 
som fått vänta på plats. 

• Två nya gruppbostäder på Karpgatan 2 i Sala har startats upp under året. 

• Under året har 204 personer hänvisats från försörjningsstöd till Jobbcen
ter, av dessa har 37 personer avslutats. Av dem har 34 personer gått till 
lönearbete. 

• Under året har ett nytt s.k. PUT boende (permanent uppehållstillstånd) 
öppnat i Gröna villan. 
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Nedan SKL:s en sammanfattad bedömning av den ekonomiska utvecklingen en
ligt cirkulär 14:59 

Efter en stark avslutning på 2013 har svensk ekonomi under 2014 utvecklas för
hållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling 
samt en fortsatt svag svensk export. Svensk BNP beräknas att växa med l , 9 pro
cent 2014 men under 2015 år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas 
då växa med 2,9 procent. 

Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter a tt gene
rera ökad sysselsättning, men den kraftiga ökningen av personer i arbetsför ålder 
har inneburit att arbetslösheten trotts detta legat kvar kring 8 procent. Den be
räknas nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent 2016. 

Trots den kraftiga dämpningen i tillväxt under 2014 fortsätter sysselsättning och 
arbetade timmar öka i god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket 
svagt. Den svaga utvecklingen inleddes redan 2006, ett par år före finanskrisen. 
Efter återhämtningen 2010 har produktiviteten varit i stort sett oförändrad men 
förväntas återgå till att öka, men inte lika snabbt som tidigare. Det kommer att ha 
betydelse för såväl BNP-utvecklingen som löneökningarna på sikt. 

Oaktat detta beräknas skatteunderlaget klara sig förvånansvärt bra, med reala 
ökningar runt 2 procent i 2014 och 2015. Ökningstakten avtar dock efter 2015, 
främst till följd av att arbetade timmar inte längre ökar i samma utsträckning i 
och med att konjunkturuppgången beräknas övergå till en situation med en eko
nomi i balans 2016. 

Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan 
till O procent och det dröjer troligen till 2016 innan penningpolitiken börjar 
stramas åt. 

Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. Konsumentprisindex har 
sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna 
stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har 
varit mycket låg. 

Den privata konsumtionen utvecklades svagare än beräknat under det tredje 
kvartalet 2014 vilket innebär att skatteunderlaget utvecklas långsammare än 
beräknat. Hushållens inkomster har utvecklats mycket gynnsamt sedan mitten av 
2000-talet. Mellan 2005 och 2013 har hushållens reala disponibla inkomster 
vuxit med i genomsnitt 3,2 procent per år. Under samma period har hushållens 
konsumtionsutgifter ökat med endast 1,9 procent i genomsnitt per år. Hushållens 
sparande har därmed stigit mycket kraftigt. Åren 2012 och 2013 nådde hushål
lens nettosparkvot den högsta nivån i modern tid. 
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Årets resultat uppgår till1,1 mkr. Resultatet är 5,5 mkr högre än budgeterat.! 
verksamhetens nettokostnader redovisas ett sammantaget överskott för nämn
derna på 3,6 mkr, reavinst 0,8 mkr samt avskrivningar och övriga kostnader och 
intäkter inom finansförvaltningen, -8,3 mkr. 

Ökade intäkter från skatteintäkter, bidrag och utjämning 4,7 mkr samt även fi
nansnetto 4,7 mkr bättre än budget. 

De största avvikelserna inom nämnderna återfinns på kommunstyrelsen med ett 
överskott på 8,1 mkr medan Vård- och omsorg redovisar ett underskott på 6 mkr. 
Det är värt att notera att nämnderna har fått utökade anslag i tilläggsbudget med 
9,9 mkr. 
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2010 

BALANSKRAVET 

Resultatutveckling 2010-2014, mkr 

2011 2012 2013 2014 

Balanskravet innebär att resultatet måste vara positivt, intäkterna ska vara högre 
än kostnaderna. Vid bedömningen av om balanskravet uppfYllts har årets resultat 
1135 tkr justeras med realisationsvinsterna 878 tkr. Årets resultat enligt balans
kravet uppgår till 257 tkr vilket innebär att kommunen uppfyllt balanskravet. 

Balanskravsutredning 

2014 

Årets res u l ta t 113 5 

Samtliga realisationsvinster -878 

Årets resultat efter balanskravsutredning 257 

9 {114) 



2014 

Medel till/från resultatutjämningsreserv O 

Arets balanskravsresultat 257 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING · MÅLUPPFYLLELsE 
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Enligt kommunallagen ska kommunerna redovisa mål som främjar god ekono
misk hushållning. 

Balanskravet ska ses som ett krav på en lägsta godtagbar nivå på resultatet. För 
att leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden 
överstiga denna miniminivå. Resultatet bör då ligga på en nivå som realt sett 
konsoliderar ekonomin. 

Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska an
vänds så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv 
som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning 
ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har 
uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god 
måluppfyllelse i årsbokslutet. 

Finansiella mål 
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat att årets resultat ska 
uppgå till minst 2 o/o av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Målet uppfylls 
inte 2014 då resultatet uppgår till 0,1 o/o. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att ökningen av skatteintäkter, statsbi
drag och utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen. Nettokostnadsök
ningen är 9,1 o/o och ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är 
2,6 o/o. Målet är inte uppnått. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att nämnderna ska bedriva verksamheten 
inom beslutade anslag. Nämnderna har sammantaget bedrivit verksamheterna 
inom beslutade anslag enligt driftredovisningen. Överskottet blev 3,6 mkr och 
därmed målet är uppfyllt, Däremot redovisar vissa enskilda nämnder underskott 
varför måluppfyllelsen får anses som svag. 

Ett av de tre finansiella målen har uppnåtts. Kommunen har ur ett fina nsiellt per
spektiv inte uppnått god ekonomisk hushållning. 

VERKSAMHETENS KOSTNADER OCHINTÄKTER 

Verksamhetens nettokostnader visar finansieringsbehovet för den löpande verk
samheten. Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatter, bidrag och utjämning 
som används till att finansiera verksamheternas nettokostnader, hur stor del som 
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finns kvar till att betala finansnettot, få balans i resultaträkningen och eventuell 
konsolidering. Nettokostnadsandelen är 99,4%. 

Externa kostnader 2014 

c Löner och sociala avgifter 

• Pensionskostnader inkl sarskild löneskatt 

CJ Inköp anläggningstilig o 
underhållsmaterial 

c Bränsle, energi och vatten 

• Köp av huvudverksamhet 

DÖvriga tjänster 

CJ Lokal- och markhyror 

c Lämnade bidrag 

•övriga kostnader 

De externa bruttokostnaderna har mellan 2013 och 2014 ökat med 9,1 o/o. Löner 
och sociala avgifter uppgår till 774,2 mkr och är den största kostnaden i kommu
nens verksamhet och utgör 62,8 o/o av verksamheternas kostnader. Kostnaderna 
löner och sociala avgifter har ökat med 4,5 o/o mellan 2013 och 2014. 

Externa intäkter 2014 

27,6% 

AVSKRIVNINGAR 

c Försäljningsintakter 

cTaxor,avgifter,ersattningar 

c Hyror och arrenden 

c Bidrag 

c Försäljning verksamhet o entr. 

C Försäljning 
anläggningstillgångar 

• Försäljning 
exploateringsfastigheter 

Avskrivningarna är 5,4 mkr lägre än budgeterat. Detta beror bl a på att budgete
rade investeringar är högre än redovisade investeringar. Den del avskrivningarna 
som är beräknade på de budgeterade investeringarna ger därför ett överskott. En 
för hög investeringsvolym binder därför upp resurser som skulle kunna använ
das till annat. 
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PENSIONER 

12 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

Kostnaderna för pensioner följer budget och är i det närmaste oförändrad jäm
fört med föregående år. 

Upplysningar om pensionsförpliktelser, mkr (inkllöneskatt) 

2011 2012 2013 2014 

Avsättning för pensioner 29,9 30,4 38,2 39,7 

Ansvarsförbindelser 574,5 573,8 611,7 578,5 

Finansiella placeringar 0,0 o o o 

Summa 604,4 604,2 649,9 618,2 

Kommunen har förutom den del som redovisas i balansräkningen ett stort å ta
gande för pensioner vilket redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensions
förpliktelserna för kommunens anställda uppgår 2013 till 618,2 mkr. Under av
sättningar redovisas kompletterande ålderspension samt garanti- och visstids
pensioner. Denna del som förvaltas av kommunen uppgår till 39,7 mkr. Avsätt
ningar och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom indexuppräkning. 

Pensionskostnader, mkr (lnkllöneskatt) 

2011 2012 2013 2014 

Individuell del 30,3 31,2 31,1 33,1 

Förändring avsatt till pensioner -1,6 -0,7 7,0 1,5 

-varav RIPS-ränta 1,8 2,4 

Pensionsutbetalningar 27,5 28,0 28,3 29,3 

Summa 56,2 58,5 66,40 63,9 

Den individuella delen som utbetalas till medarbetarna att förvalta själv uppgår 
till 33,1 mkr. I pensionsutbetalningar ingår utbetalningar enligt ansvarsförbin
delsen och försäkringspremie avseende kompletterande ålderspension. Från och 
med 2006 försäkras den kompletterande ålderspensionen. Även de n intjänade 
pensionen från och med 1998 försäkras. 

SKATTER, BIDRAG, UTJÄMNING 

skatteintäkter, bidrag och utjämning är den största inkomstkällan för kommunen 
och svarar för 76% av samtliga driftintäkter. Intäkterna har ökat mot budget 
med 4,7 mkr varav slutavräkningen stod för 2,2 mkr. 

Nettokostnadsökningen 2014 är 9,1% och ökningen av skatteintäkter, statsbi
drag och utjämning är 2,6 %. 
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Skatter, bidrag och utjämning har från 2010 ökat med 3,5 %. Verksamhetens net
tokostnader har ökat med 3,9 %. Under 2013 och 2014 har nettokostnadsök
ningarna understigit 1 %samtidigt som skatter, bidrag och utjämning legat sta
digt runt 3 %, detta har varit en positiv utveckling som skapat att handlingsut
rymme. Utvecklingen under 2014 är därför mycket oroande. 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

-2 

Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag, utjämning, 
förändring i procent 

2010 2011 2012 2013 2014 

~Verksam hetens nettokostnader skatteintäkter, bidrag, utjämning 

FINANSNETTO 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, är negativt 5,3 
mkr. l de finansiella kostnaderna ingår förutom låneräntor, fina nsiell kostnad för 
pension, indexuppräkning för åtagandet att bidra till Citybanan. l de finansiella 
intäkterna ingår förutom bankränta och borgensavgifter, ränta från SHEAB och 
utdelning från SIFAB samt Salabostäder. Finansnettot har gentemot budget för
bättrats med 4,7 mkr beroende på att ingen nyupplåning har skett under året 
samt att de lån som satts om under året har fått en betydlig lägre ränta än budge
terat. 

TILLGÅNGAR, SKULDER 

Kommunens totala tillgångar är 1 249,7 mkr varav 1 026,6 mkr är anläggnings
tillgångar. Det egna kapitalet är 608,6 mkr. Kommunens skulder är 601,4 mkr 
varav 347,0 mkr är långfristiga skulder. l de långfristiga skulderna ingår kommu
nens engagemang i byggandet av Citybanan med 11,9 mkr och skuld för anslut
nings- anläggningsavgifter med 14,7 mkr samt investeringsbidrag på 10,0 mkr 
för byggnation av nytt äldreboende. Kommunens totala låneskuld uppgår till 
328,9mkr, fördelat mellan kortfristig del18,6 mkr och långfristig del310,3 mkr. 
Långivare till samtliga kommunens lån är Kommuninvest. 
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Låneskuld 

2013 2014 

Lån som förfaller 

- inom l år, mkr 64 93 

- inom 2-3 år, mkr 173 176 

- inom 4-S år, mkr 110 60 

Genomsnittlig ränta 2,74% 2,79% 

Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,6 3,6 

SOLIDITET 

soliditeten visar den ekonomiska styrkan på lång sikt. soliditetsmåttet visar hur 
stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. Faktorer som påverkar 
soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. soliditeten är 
50 o/o. Kommunens ekonomiska styrka är i det närmaste oförändrad sedan 2011. 

soliditet,% 

2011 2012 2013 2014 

Exklusive pensionsförpliktelse so 50 50 49 

Inklusive pensionsförpliktelse -7 -3 o 2 

LIKVIDITET 

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är relationen omsätt
ningstillgängar och kortfristiga skulder, den så kallade balanslikviditeten. Balans
likviditeten 2014 är 88 o/o vilket innebär att de kortfristiga skulderna är högre än 
omsättningstillgångarna. Detta är 13 o/o lägre jämfört med föregående år, försäm
ringen beror huvudsakligen på att de kortfristiga skulderna har ökat. 

BORGENSÅ T AGANDE 

Kommunens borgensåtagande uppgår totalt till621,6 mkr en ökning med 38,6 
mkr jämfört med 583,0 mkr föregående år. Ökningen beror på till största delen 
på ett borgensåtagande till salabostäder AB på 41,0 mkr. Det bör påpekas att 
kommunens borgensåtaganden nu överstiger det egna kapitalets storlek. Kom
munen inställning till borgensåtagande som tidigare har präglats av fö rsiktighet 
har förändrats i och med kommunens medlemskap i Kommuninvest AB. 
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Kommunfullmäktige fonderade 15,1 mkr av 2013 års resul tat till en resultatut
jämningsfond. Fonden är oförändrad under 2014. 

DRIFTREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/styrelse, mkr Budget 2014 Bokslut 2014 Awikelse 2014 

Kommunstyrelsens förv. 219,7 211,6 8,1 

Revision 0,8 0,8 o 

Överförmyndare 3,2 2,8 0,4 

Bildnings- och lärandenämnd 463,1 461,9 1,2 

Vård- och omsorgsnämnd 424,0 430,0 -6,0 

Summa 1110,7 1107,1 3,6 

Nämnderna redovisar ett sammantaget budgetöverskott på 3,6 mkr. Nämnderna 
har fått utökade anslag under året med 9,9 mkr. 

Kommunstyrelsen redovisar överskott för alla verksamhetsområden utom kul
tur- och fritid. De största överskotten redovisas för medborgarkontor och tek
niskt kontor. 

Bildnings- och lärandenämnden redovisar överskott för verksamheterna grund
skola, gyronasiesärskola och vuxenutbildning medan underskott redovisas för 
verksamheterna förskola, gymnasieskola och central förvaltning. 

Vård- och omsorgsnämndens underskott är huvudsakligen hänförligt till verk
samhetsområdena omsorg om äldre, omsorg om funktionshindrade och IFA (in
divid, familj och arbete). Ett överskott redovisas för verksamhetsområdet för
valtningsövergripande verksamhet 

INVESTERINGSREDOVISNING, NETTO 

Nämnder/styrelse, mkr Budget2014 Bokslut 2014 Awikelse 2014 

Kommunstyrelsens förv. 158,0 61,5 96,4 

Bildnings- och lärandenämnd 4,6 3,5 1.1 

Vård- och omsorgsnämnd 6,4 3,3 3,2 

Summa 168,9 68,3 100,7 

Nettoinvesteringarna var budgeterade tilll11,7 mkr. Budgeten har komplette
rats med tilläggsanslag på 57,2 mkr. Av den totala budgeten 168,2 mkr lämnas ett 
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överskott med 100,7 mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse med 60 %. 2013 
var budgetavvikelsen 37% och 2012 32 %. 

De största avvikelserna, är hänförliga till tekniska kontorets lokalprogram +57,2 
mkr, va-kollektivet+ 18,4 mkr samt gatuprogrammet + 10,4 mkr. 

Större investeringar, netto mkr 2014 2013 2012 Totalt 2012-2014 

!T-investeringar 2,1 0,7 2,8 

Brandbilar 4,7 4,7 

Fastighetsinköp 9,1 9,1 

skolgårdar 2,5 0,3 0,7 3,6 

Tillagnings-/mottagningskök 9,2 10,8 20,0 

Gärdesta förskola 8,4 8,4 

Äldreboende 3,6 72,7 66,6 142,9 

Inventarier nytt äldreboende 2,8 2,8 

Lärkans sportfält, etapp 2 3,8 3,8 

Målerilokal Ösby 3,6 3,6 

Ventilation Ösby 1,6 1,6 

Resecentrum 1,8 1,8 

Klimata n läggning Täljstenen 3,4 3,4 

Bokbuss 1,1 1,1 

Utbyte ispist ishallen 4,7 4,7 

Huvudledning, Knipkällan 5,9 5,9 

VA-sanering 4,2 2,9 7,1 

UPPFÖLJNINGAR UNDER ÅRET 

Driftsredovisningen 
Under året har åtta månadsuppföljningar och en delårsrapport tagits fram. De tre 
första månadsuppföljningarna har pekat på ett litet underskott för nämnderna. 
Från och med månadsuppföljningen i april har ett överskott prognostiserats som 
stadigt har ökat under resten av året för att i november uppgå till14,6 mkr. Un
dantaget var prognosen i delårsrapporten som visade ett lägre överskott än både 
månaden före och efter, 0,3 mkr. I bokslutet redovisade nämnderna sammantaget 
ett positivt resultat på 3,6 mkr. 
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Investeringarna har följts upp vid samma tillfällen som driftsredovisningen och 
har under hela året pekat på ett stadigt växande överskott, i novemberuppfölj
ningen uppgick överskottet till85 mkr. l bokslutet redovisades överskottet totalt 
till100,7 mkr. 

10,4 mkr har erhållits i investeringsbidrag för nybyggnationen av värd- och oro

sorgsboendet på Johannesbergsgatan. 
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Medarbetare 

BEMANNING 

Den statistik som här presenteras kommer från vårt personal- och lönesystem. 
statistiken presenteras totalt och förvaltningsvis. De tre förvaltningarna är 
Kommunstyrelsens förvaltning (KSF), skolförvaltningen (SKF) och Vård- och 
omsorgsförvaltningen (VOF). 

Fr o m 2015-01-01 minskas antalet förvaltningar till en, Kommunstyrelsens för
valtning. Det innebär att även verksamheterna för skola och vård och omsorg 
organisatoriskt kommer tillhöra Kommunstyrelsens förvaltni ng, liksom kontoren 
för samhällsbyggnad, tekniska, medborgarkontor, kultur och fritid, räddnings-
tjänst samt personal och ekonomi gör. 

Antal medarbetare 

Totalt antal medarbetare inom Sala Kommun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tillsvidare 2009 1855 1872 1871 1772 1651 1623 1629 1627 

Visstidsanställda 324 397 188 143 115 120 134 104 110 

Totalt 2333 2252 2060 2014 1887 1771 1757 1733 1737 

Våra största förvaltningar är skolförvaltningen och Vård- och omsorgsförvalt
ningen. Traditionellt är kommunsektorn kvinnodominerad och Sala kommun 
utgör inget undantag med 79 o/o kvinnor och 21 o/o män. 

Fördelning av män/kvinnor per förvaltning, totalt antal medarbetare 

KSF SKF VOF TOTALT % 

Kvinnor 172 545 643 1360 79 

Män 156 147 67 370 21 

Summa 328 692 710 l 730 100 

Varav deltidsanställda 

KSF SKF VOF TOTALT % 

Kvinnor 39 79 282 400 91 

Män 8 15 15 38 9 

Summa 47 94 297 438 100 
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Antalet deltidsanställda är störst inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Sala 
kommun strävar efter att erbjuda heltidstjänst till medarbetare som så önskar. 
Målet är att tillvarata medborgarnas behov av service och omvårdnad och att 
samordna det med kontinuitet, ekonomi och önskad sysselsättningsgrad. Ett till
vägagångsätt som tillämpas är årsarbetstid. Det skapar flexibilitet och ger möjlig
heter att styra resurser till behoven och samtidigt tillgodose enskilda medarbeta
res önskemål. 

Ålder 
Av statistikuppgifter framgår hur många och när befintliga medarbetare uppnår 
en ålder av 65 år. Siffrorna anger totalt antal per år. 

2015 2016 2017 2018 

Antal 46 68 44 58 

I samband med organisationsförändring har Sala kommun erbjudit pensionsför
stärkning vid förtida uttag av ålderspension, till tre medarbetare inom Måltids
enheten. Fem medarbetare har, under 2014, fått dispens förtimanställning efter 
fyllda 67 år. 

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda medarbetare är 45 år. 
Motsvarande siffra för visstidsanställda är 44 år. 

A vs lut från arbetsgivarens sida 
Under 2014 har fem medarbetares anställning avslutats på grund av personliga 
skäl då utredning visat att omplaceringsmöjlighet saknats. Orsaker har varit kva
litetsbrister eller ohälsa. Åtgärder vid kvalitetsbrister eller ohälsa syftar till att 
leda till återgång, i första hand till ursprunglig tjänst. Om det inte är möjligt görs 
en omplaceringsutredning för att undersöka om lämplig vakans finns. l sista 
hand avslutas anställningen. 

Rekrytering 
Sett på flera års sikt har kommunen upplevt viss brist på lämpliga kandidater vid 
rekrytering till några befattningar (t ex personalansvariga chefer /skolledare, 
förskollärare, lärare med lärar legitimation, specialister och ingenjörer /tekniker). 
Insatser för framtida kompetensförsörjning pågår (se avsnitt "Kompetensut
veckling"). 

ARBETSMILJÖ; HÄLSA OCH SJUKFRÅNVARO 

Hälsa 
En översyn av regler för subventionerad friskvård har gjorts för att få en enhetlig 
tillämpning i kommunen. Under 2013 minskade antalet regelverk om friskvård 
till tre från tidigare åtta olika. Fortsatt arbete har resulterat i att vi 2014 nått må
let med ett gemensamt regelverk för subventionerad friskvård. Sala kommun 
uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter för personal genom att erbjuda alla an-
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ställda medarbetare som har månadslön friskvårdskuponger till ett värde av ett
tusen kronor per år. Kupongerna kan användas som betalning för friskvård som, 
enligt skatteverkets regler, är fria från förmåns beskattning. Antal medarbetare 
som använt sig av den subventionerade friskvården har ökat från ca 30% till 
70,2% sedan friskvårdskuponger infördes i januari 2014. 

Forskning visar att ledarskap har stor betydelse för medarbetares hälsa. Inom 
Sala kommun erbjuds ledarutveckling för chefer på distans genom föreläsningar 
via we b samt via VKLs nybildade Ledarakademi. Vid sex tillfällen under 2014 har 
interna arbetsmiljöutbildningar med målgrupp chefer och skyddsombud genom
förts. Se vidare information under rubriken "Kompetensutveckling". 

Förebyggande hälsoarbete, där risker uppdagats, samt rehabiliteringsinsatser 
hanteras behovsanpassat inom aktuell verksamhet. 

Previa är leverantör av företagshälsovård och system för sjuk-/friskanmälan till 
Sala kommun. Genom systemet får medarbetare som är frånvarande från arbetet 
på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn stöd och råd för tillfrisknande på ett 
tidigt stadium. Systemet ger även chefer påminnelser om rehabiliteringsarbete. 
Varje personalansvarig chef har tillgång till frånvarostatistik för uppföljnings
och beslutsunderlag. Samarbetet med Previa utvecklas genom dialogmöten. 

Sala kommun har även samverkan med Försäkringskassan gällande rehabilite
ringsarbete 

sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron 2014 visar totalt 5,3 %. Det är en ökning med 0,4 procentenheter 
jämfört med helåret 2013. Det är oroande att ohälsatalen ökar trots hälsofräm
jande insatser. Vårt mål är att sjukfrånvaro ska understiga fem procent. År 2004 
var den totala sjukfrånvaron 12,3%. 

Av Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2014 framgår att antalet sjuk
skrivna ökar i hela riket. Ökningen av psykiska diagnoser har en allt ökande del i 
inflödet. Dessa sjukdomar orsakar generellt längre frånvarotider. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sjukfrånvaro, totalt i % 6,3 5,5 4,6 4,1 4,3 4,7 4,9 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sjukfrånvaro, > 60 dgr 

i % av totalt antal sjukskrivna 
68,6 61,4 52,6 44,3 42,5 41,7 42,3 

sjukfrånvaro, kön 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

sjukfrånvaro, kvinnor 7,9 6,6 5,3 4,5 4,7 5,0 4,7 
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sjukfrånvaro, kön 

sjukfrånvaro, män 

sjukfrånvaro, åldersgrupper 

29 år eller yngre 

30-49 år 

50 år eller äldre 

2007 

4,7 

2007 

3,1 

7,3 

7,6 

2008 2009 2010 

4,3 3,7 2,7 

2008 2009 2010 

2,8 2,5 2,0 

6,4 5,0 3,7 

6,3 5,1 4,6 

2011 

3,2 

2011 

2,7 

4,2 

4,7 
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2012 

3,7 

2012 

3,4 

4,4 

5,2 

2013 

4,3 

2013 

3,4 

4,4 

4,9 

statistik för Sala kommun visar att den största angivna sjukfrånvaroorsaken (83 
%) är medicinska besvär (förkylning, magsjuka, huvudvärk/yrsel, influensa, gra
viditetsrelaterade besvär, hjärt-/kärl, operation, ögon, hörsel, allergi, hud). Däref
ter kommer besvär i rörelseapparaten (rygg, ben, fot, nacke, axlar, arm). 3.8 o/o 
har uppgivit psykosociala besvär och av dem har 48% uppgivi t stress som sjuk
domsorsak. Det är en ökning med 15 procentenheter jämfört med föregående år. 

TILLBUDSRAPPORTERING 

• Medi cinska besvär, 82,81 % 

Besvär i rörelseapparaten, 
11,34% 

• Psykosociala besvär, 3, 78% 

• sekretess, l ,42% 

• Orsak ej förmedlad, 0,66% 

Sala kommun har använt systemet Flexite för rapportering av olycksfall och till
bud. För att uppmärksamma och få möjlighet att åtgärda riskmoment i arbetsmil
jön innan det leder till olycksfall är det viktigt att risker och tillbud registreras 
och följs upp. Datasystemet är ett hjälpmedel att hantera och följa upp registre
rade händelser. 

För 2014 finns 463 registreringar i rapporteringssystemet Händelser inom 
skola/förskola utgör den största andelen (47 o/o). Aggression, otur, felaktigt bete
ende har uppgivits som orsak till 44,8 o/o av totalt antal registreringar. Halka, 
snedtramp, fall utgör 18,6% och skär-/klämskada 2,9 o/o. 
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Ett nytt system för tillbudsrapportering har köpts in. Det heter LISA och tas i drift 
2015-01-01. Anpassning av det nya systemet liksom utbildningar har genomförts 
under 2014. 

LÖNER 2014 

Årets löneöversyn genomfördes i tid för utbetalning av nya löner 2014-04-01. 
Totallönekostnadsökning blev 2, 7 o/o. Partsgemensam avstämning av hur proces
sen förlöpt och hur den kan förbättras har skett. Arbetet med planering och prio
riteringar inför 2015-års löneöversyn pågår. 

JÄMSTÄLLDHET 

Sala kommun värnar om jämställdhet och har undertecknat EUs CEMR
deklaration. CEMR står för "Council of European Municipalities and Regions" och 
är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda 
sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och 
män bland sina invånare. Det finns många områden där det är möjligt att agera, 
anta nya förhållningssätt och genomföra förbättringar. 

Sala kommun har, under 2014, beaktat jämställdhetsperspektivet utifrån arbets
givarrollen genom uppdaterade rutiner och processer för översyn av löner, löne
system och pensioner. Partsgemensamt arbete med lönekartläggning pågår och 
beräknas vara klart i början av 2015. För att kvalitetssäkra rekryteringsrutiner, 
bl a ur diskriminerings och jämställdhetsperspektiv, har vägledning för kompe
tensbaserad rekrytering tagits fram och ett modernt datastöd har införskaffats. 
Policy och riktlinjer för att motverka sexuella och andra trakasserier finns. 

KOMPETENsUTVECKLING 

Ett omfattande arbete i samband med implementering av upphandlat lönesystem 
och vidhängande optioner (system för rekrytering, rehabilitering, risk och till
budsrapportering samt statistik) pågår och engagerar medarbetare från olika 
delar av Sala kommun och från H e by kommun. Vidare har ett nytt system för 
ärendehantering införts. Nya och uppdaterade datasystem medför behov av ge
nomgripande översyn av styrdokument, rutiner och arbetssätt. Medarbetares 
delaktighet leder till kompetenshöjning, effektivisering och kommunövergri
pande samordning. 

Interna utbildningar har genomförts för berörda gällande självrapportering i 
lönesystemet, löneöversyn, förhandlingsmodulen (används av chefer vid löneö
versyn) och registrering av facklig tid i lönesystemet. Interna arbetsmiljöutbild
ningar för chefer och skyddsombud har arrangerats vid sex tillfällen. 

Sala kommun har haft fyra deltagare i Aspirantprogrammet 2014. Målgrupp är 
medarbetare som är intresserade av att lära mer om ledarskap i kommunal verk
samhet. Två lokala utbildningsdagar har arrangerats inom Sala kommun. 
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För att stärka ledarskapet i kommunen har alla chefer, från maj månad 2014, 
tillgång till distansutbildningar via web. Även de kommunala bolagens VD:ar och 
sex st fackliga ledare ur kommunens Centrala samverkansgrupp har tillgång till 
utbildningarna. Utbildningarna handlar om de områden som varje chef/ledare 
måste ha grundläggande kunskap i, t ex arbetsrätt, individuell lönesättning, dis
krimineringslagen, arbetsmiljöarbete. Kampanjer kring speciella utbildningar 
som är extra viktiga har genomförts under året. Dessa har handlat om Systema
tiskt arbetsmiljöarbete, Hållbart ledarskap, Stress och hälsa samt Lönesättande 
samtal och Medarbetarsamtal. 

Sala kommun ingår i Västmanlands kommuner och landstings (VKLs) länsöver
gripande projekt "Lyskraft" för kompetensförsörjning. Projektet är en satsning på 
kompetens försörjning, ledarutveckling och marknadsföring av länets kommuner 
som attraktiva arbetsgivare. En workshop om systematisk kompetensförsörjning 
har genomförts i Sala kommun den 5 juni 2014 under ledning av projektledare 
och strateg från Västerås. Deltagare var Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, 
kommunchef, förvaltningschefer, personal- och ekonomichef samt HR-konsult. 
En Ledarakademi har bildats där kurser och mentorprogram för chefer erbjuds. 
Sala kommun har haft deltagare i kurserna "Praktiskt Ledarskap", "Att vara men
tor" och "Innovation". Vidare har sju chefer var sin mentor från annan kommun. 
Sju chefer inom Sala kommun har erbjudit sig att vara mentor till adept från an
nan kommun. 

Sala kommun har antagit en lokal innovationsstrategi baserad på EU 2020 Till
växt och sysselsättningsstrategi och Nationell innovationsstrategi. Sveriges kom
muner och landsting (SKL) erbjuder stöd att främja innovation i linje med detta. 
Sala kommun kommer att delta i SKLs projekt Innovationsstafetten under 2015. 

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

MEDARBETARSAMTAL 

Medarbetarsamtal med löneinslag genomförs årligen med samtliga medarbetare 
inom kommunen (enligt FAS dialogmodell). Som stöd finns föreläsning via web 
för chefer samt en partsgemensamt framtagen mall, inklusive utvecklingsplan, 
tillgänglig på kommunens intranät. Avstämning görs, med arbetstagarrepresen
tanter, efter löneöversynsprocessen för att fånga upp förbättringsförslag. 

SAMVERKAN 

Inom Sala kommun värnar vi om ett gott samarbetsklimat, inte minst med de 
medarbetare som åtagit sig fackliga uppdrag. Samverkansgrupper ska knytas till 
beslutsnivåerna i verksamheterna och ansluta tilllinjeorganisationen. Genom
förda och kommande ändringar i organisationen innebär behov av att se över 
struktur och arbetsätt för samverkansgruppe r. Partsgemensamt utvecklingsar-
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bete via dialog och workshops i Centrala samverkansgruppen har genomförts och 
fortsätter. 

SALA KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 

Sala kommun arbetar ständigt med förbättringar för att uppfattas som en attrak
tiv arbetsgivare och samarbetspartner. Alla medarbetares motivation, kompetens 
och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och konkur
rensförmåga. Samma faktorer är också avgörande för trygga anställningar. Ar
betsgivar- och arbetstagarrepresentanter arbetar gemensamt mot detta mål. 

Förutom kompetensförsörjning och ledarutveckling innehåller VKLs projekt Lys
kraft ett delprojekt som behandlar arbetsgivarvarumärket Syftet är att stärka 
länets kommuners attraktionskraft som arbetsgivare. Arbetet som startade under 
2014 och fortfarande pågår innebär att formulera en budskapsplattform för 
marknadsföring, ta fram lokalt informationsmaterial samt identifiera arenor för 
marknadsföring. 
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Den sammanställda redovisningen ska ge en samlad bild av den totala kommu
nala verksamheten och dess ekonomiska utfall oavsett om verksamheten bedrivs 
i förvaltningsform eller i bolagsform. Resultat- och balansräkningar läggs sam
man och därefter elimineras koncerninterna poster. Kommunens aktieinnehav i 
bolagen har eliminerats mot bolagens eget kapital enligt förvärvsmetoden. 

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

Sala-Heby Energi 
AB87,5% 

Sala kommun 

Salabostader AB 
100% 

Sala Silvergruva AB 
81% 

Sala kommun har även ägarintressen i Vafab Miljö AB. 

Sala 
Industrifastigheter 

AB 100% 

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

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

SALA HEBY ENERGI AB 

Ekonomi 
2014 är det varmaste året sedan 1880, d.v.s. då officiella mätningar startade. Vi
dare var elpriserna rekordlåga och landets el förbrukning har inte varit så låg 
sedan 1986. 
Mot denna bakgrund är det mycket tillfredsställande att resultatet före boksluts
disposition och skatt är något av ett rekord, nämligen 12 867 KSEK på koncern
nivå, och då har avskrivningstakten ändå ökat motsvarande 3 100 KSEK. Resulta-
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tet som är bättre än budget har bidragit till en bättre likviditet, något som är och 
har varit väldigt prioriterat. 
Resultatet har dessutom skapats med en omsättning på ca 279 000 KSEK, vilket 
är ca 30 000 KSEK lägre än året innan. Den varma väderleken och de låga elpri
serna har alltså inneburit att våra kunder kunnat förvärva den erforderliga ener
gin ca 10% billigare än 2013. 

Investeringarna har uppgått till ca 6 700 KSEK jämfört med 2013 då de uppgick 
till8 650 KSEK. En stor del av investeringarna har använts till att vädersäkra el
ledningsnätet, men även nyanslutningar på både elnät och fjärrvärme har före
kommit. 

Verksamhet 
Verksamheten har varit inriktad på både konsolidering och därmed kostnads
minskningar, som är orsaken till det goda resultatet, men också verksamhetsut
veckling. Inom detta område är det främst kopplat till energieffektivisering och 
det mest tydliga exempel är beslutet att övergå till LED-teknik inom gatubelys
ningsanläggningen i Sala. När detta är genomfört är bedömningen att vi har en 
energibesparing på ca 80 %, vilket gör denna investering ytterst lönsam både 
gällande ekonomi och övriga resurser, då livslängden på dessa ljuskällor är 4-5 
gånger längre är traditionella armaturer. 
Vidare har satsningar gjort inom solområdet och då främst kopplat till försäljning 
av solelsystem. Dessutom har det investerats i tre elbilar och detta tillsammans 
med övriga fordon med förnybara bränslen, så är SHE:s fordonsflotta förnybar till 
ca 80 o/o. 
I övrigt har mycket verksamhet bedrivits inom ramen för ständiga förbättringar, 
som är drivkraften i de certifierade system vi är innehavande av. 

Framtiden 
Framtiden är väldigt inriktad på en lokal, förnybar, effektiv energiproduktion och 
därmed energianvändning. 
SHE menar att klimatanpassning och klimatsäkring är ledord för framtiden och 
det är fokus när framtiden skapas. 
En utmaning som skall hanteras ärattelcertifikaten inte längre erhålls för Kraft
värmeverkets energiproduktion. Detta av skälet att tiden löpt ut, inte beroende 
på att inte produktionen lever upp till nödvändiga krav. 

SALABOST ÄDER AB 

Ekonomi 
Bolagets resultat före skatt är plus 9 491 tkr vilket är 8 045 tkr lägre än föregå
ende år och 6 034 tkr högre än budgeterat. 
Driftkostnaderna har för 2014 givit ett överskott mot budget på 3 796 tkr vilket 
till stor del beror på minskade entreprenadkostnader för fas tighetsskötsel, lägre 
uppvärmningskostnader och personalkostnader samt minskade kostnader för 
maskiner. 
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Underhällkostnaderna har för 2014 givit ett överskott mot budget på 4 058 tkr 
och avskrivningarna ett underskott på 5 626 tkr. Detta är en effekt av det nya K3-
regelverket där visst underhåll klassas som komponentbyte vilket inte är justerat 
i budgeten för 2014. Dessa komponenter redovisas istället under posten Byggna
der och mark på balansräkningen och genererar kostnader i form av avskriv
ningar. 
Räntekostnaderna för 2014 har givit ett överskott mot budget på 692 tkr, vilket 
beror på att ränteutvecklingen fortsatt vara lägre än vad som förutspåddes vid 
budgeteringen. 
Efter återföring av uppskjuten skatt på 1 354 tkr är resultatet för 2014 10 845 
tkr. 

Verksamhet 
Under året har bolaget fortsatt det stamrenoveringsprojekt som startades upp 
under 2013. Årets etapp omfattade 80 lägenheter. Projektet är nu under utvärde
ring för kunskapsåterföring inför planering av nästa etapp. 
Kaplanen öppnades som trygghetsboende ( +65) efter att från byggnadsåret varit 
servicehus och LSS-boende. Inför öppnandet som trygghetsboende gjordes reno
vering av tappvattensystemet och badrum. Öppningen innebar att 52 "nya" lä
genheter tillfördes bostadsmarknaden i Sala. 
På Karpgatan 2 lämnade kommunen 6 lägenheter som varit LSS-boende som bo
laget nu hyr ut som ett mindre trygghetsboende ( +65) med 6 små lägenheter 

Framtid 
Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi 
fortsätta renovera i vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kom
munens utveckling genom att bygga nya bostäder. Delar av vårt fastighetsbe
stånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En hållbar nivå är 
mellan 25-50 lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala krä
ver på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna 
räknas ihop ekonomiskt. Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en 
begränsad kundkrets med så pass höga hyror som det blir fråga om. Ytterligare 
en utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten och därmed 
minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet 
släpar efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen 
med hyresgäster samtidigt men det är nödvändigt för långsiktigheten. 

SALA SILVERGRUVA AB 

Ekonomi 
Silvergruvan redovisar ett positivt resultat beroende på tillskott till verksamhet
en, i december för underhåll av gruvhiss. Turismintäkterna ökar från 2013 till 
10 962 tkr (9 671 tkr 2013). Antalet nedstigningar i gruvan ligger som 2013, 
dock bör tilläggas att gruvan under augusti tappade försiktigt räknat runt 1700 
besökare i gruvan, beroende på den stora branden. Hade de kommit hade en ök
ning med 1000 personer setts 2014. Under 2014 har det året innan inledda arbe-
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tet med genomlysning av verksamheten, budget- och uppföljningsarbete i de en
skilda verksamheterna, analyser av utpriskalkyler, samarbeten, paket m m fort
satt och pågår löpande. 

Verksamhet 
Analys pågår av vilken statistik och siffror respektive avdelning behöver för att 
kunna få ut relevant information för planering av respektive verksamhet. Restau
rantchef har bytts ut, ny visningschef har tillsatts, ny marknadsförings- och sälj
ansvarig (samt konferenser) och ny butiksansvarig har tillsatts. 
Närmare studier av siffrorna för resten av året visar att våren var något bättre än 
föregående år, sommaren visade siffror åt rätt håll fram till avslutningen då 
branden bröt ut. Hösten var lik 2013, fram till december då Värdshuset såg en 
minskning i antalet bokade julbord mot 2013. 
Logidelen visar en liten ökning, vilket ger goda signaler framöver. Värdshuset 
visar ökade intäkter, har dock för höga kostnader vilket kommer att vara i fokus 
under 2015. 
Barnturerna ökade och bekräftar att familjer är vår viktigaste målgrupp under 
högsäsong. Visningsintäkterna totalt ökade med ca 3 % och är den enhet som 
uppvisar bäst resultat. Bearbetning av bussrese företag, samt arbete att locka 
andra besökare under resten av året börjar visa utdelning och ska fortsätta. 
Snittnotan per besökare gått upp med 60 kr jpp, en ökning med 20 %sedan året 
innan. 

Silvergruvans dagar genomfördes med nygammalt upplägg som återskapades 
och entreavgiften togs bort. Besöksantalet blev av den anledningen lite mer kom
plicerat att få exakt, men beräkningar visar att med största sannolikhet ökade 
antalet besökare, antalet knallar ökade. Detta första återstartsår medförde dock 
evenemanget ett negativt resultat, men 2015 ligger fokus på att rätta till detta. 
På Värdshuset genomfördes sommarpubar, som kommer att omformas till 2015. 
l december genomfördes en nygammal Luciamarknad som blev lyckad, samtidigt 
som Luciakonserter i gruvan var fullbokade, nästa år kan de utökas till fler till
fällen. 
satsningar har gjorts på marknadsföring, driften på området, fastigheterna, 
boulebana har byggts, plats för husbilar har iordningställts, Kaffestuga har öpp
nats på området. 

Framtid 
Silvergruvan har genomfört ett grundläggande arbete samt förändringsarbete i 
organisationen under 2014, för att lägga en stabil grund för arbetet framåt under 
2015. De trender vi ser samt responsen på genomförda åtgärder under 2014 ger 
vid handen att åtgärder varit åt rätt håll samt att våra gäster uppskattar besöken 
på gruvan och rekommenderar besök till vänner och bekanta. Under 2015 kom
mer fortsatt fokus ligga på utveckling av ovanjordsverksamheten, men även på 
att hålla visningsverksamheten uppdaterad och förnyad genom att arbeta för 
nyskapande och ett levande museum. Med insatsen under första kvartalet 2015 
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med underhåll av gruvhissen ser vi att arbetet med hissen för fastighetssidan ska 
minska och frigöra tid för andra områden 

SALA INDUSTRIFASTIGHETER AB 

Ekonomi 
Årets resultat visar en vinst på 24 tkr, att jämföra med föregående år då en vinst 
på 19 tkr redovisades. 

Verksamhet 
Bolaget förvaltar fastigheterna Tränaren 11 och Måns Ols och samtliga lokaler 
har varit uthyrda under året. 

Framtid 
En översyn ska ske på fastigheterna som bolaget äger för att kunna göra en be
dömning av underhållsbehov och eventuella behov av om byggnationer för att 
anpassa fastigheterna till hyresgästernas behov. 

Korta fakta om kommunens bolag 

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

Resultat 2014-12-31 9 737 10 846 2037 24 

Rörelseintäkter 233 644 178142 17 OS3 871 

Kassa och bank 16 8S1 23 708 -493 s 304 

Kommunens aktieinnehav 88 10 247 s 000 S07S 

Kommunalt borgensåtagande 28 743 568 689 s 736 o 

Antal anställda 46 37 21 o 
-varav män 3S 2S 8 

-varav kvinnor 11 12 13 

Totallönesumma 20 89S 14 S69 6830 o 
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Kommunens resurser ska användas så att god ekonomisk hushållning näs ur så
väl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. 

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

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

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

I detta avsnitt redovisas dessa perspektiv samt en sammanfattande värdering av 
resultaten för det kommungemensamma resultatet. 

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

l bilagan indikatorsammanställning redovisas samtliga indikatorer som använts 
för att göra bedömningen av mäluppfyllelsen. 

SAMMANFATTNING 

Begreppet god ekonomisk hushållning kan i dubbel bemärkelse sägas vara ett 
underlag för utvecklingsarbete. l förarbetena tilllagen framgår att verksamhets
målen skall vara tydliga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns 
ett underlag som kan användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla 
nivån på målsättningen. 

Att hitta de indikatorer som på bästa sätt skall spegla måluppfyllelsen är i många 
stycken komplicerat och bör ses som en del i en påbörjad process. Detta gäller då 
dels att hitta rätt indikatorer men även att hitta rätt nivå för målsättningen. Nivån 
skall dels vara realistisk men samtidigt framätsyfta nde och utmanande. 

Sala kommun deltar i nätverket 'Kommunens Kva litet i Korthet' (KKiK) och arbe
tar utifrån det med utveckling av målarbetet 

Sammanfattande slutsats 
Målet "hållbar ekonomisk utveckling" innebär att kommunens resurser ska an
vänds så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv 
som ur ett verksamhetsperspektiv. För att säkerställa god ekonomisk hushållning 
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ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har 
uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god 
måluppfyllelse i årsbokslutet. 

Avseende verksamheterna har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hus
hållning. Ur ett finansiellt perspektiv har det inte uppnåtts. 

Sammantaget har kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning. 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen när: 

Mål Måluppfyllelse 

-Kommunen är växande Målet är delvis uppfyllt 

-Kommunen har en långsiktigt social hållbar ut- Målet är delvis uppfyllt 
veckling 

-Kommunen har en långsiktig miljömässigt hållbar Målet är uppfyllt 
utveckling 

Kommentar till måluppfyllelsen för hållbart samhälle 
Målsättningarna inom detta perspektiv täcker tillväxt, samhällsplanering, samt 
en hållbar utveckling socialt och miljömässigt. 

Beträffande målsättningen "Ett växande Sala" som täcker in tillväxt och sam
hällsplanering kan konstateras att målsättningarna till övervägande del inte har 
uppfyllts. Befolkningen ökade med 156 personer jämfört med förra året. Utveckl
ingen har varit positiv sedan 2009. Sala har som mål att förbättra sin placering på 
Svenskt näringslivs ranking med 20 %. Mätningen visar dock på en försämring på 
-14%. 

Den socialt hållbara utvecklingen följs upp genom medborgarundersökning ge
nomförd av SCB samt Salas placering på "Fokus" rankning. SCB:s mätning är ett 
sammanvägt betyg för hur salaborna upplever Salasomen bra kommun att leva 
och bo på. Mätningarna görs vartannat år och 2014 visar resultatet på en förbätt
ring, dock har inte målet nåtts. Rankningen på "Fokus" har förbättrats med 143 
placeringar. Resultatet är dock inte fullt jämförbart med tidigare års resultat då 
kommunerna nu delats upp i fyra grupper. De ses inte längre som isolerade "öar" 
och resultatet påverkas bl a av infrastruktur som finns i närområdet, t ex avstånd 
till flygplats och högskola. 

Miljömålet bedöms utifrån ett flertal indikatorer varvid ett par är oförändrade, 
återvinningen av hushållsavfall samt kommunorganisationens andel miljöbilar. 
Andelen ekologiskt producerade produkter ökar något. Antalet resor med kollek
tivtrafik ökar med hela 20 %. Helhetsbedömningen är att målsättningarna till 
övervägande del har uppnåtts. 
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Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningarna har delvis 
uppnåtts. 

Nämndernas bidrag till må/uppfyllelsen: 
Sala är en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen: 

Målsättningar: Ett växande Sala 

Kommunstyrelsen Delvis uppfyllt 

Bildnings- och lärande- Målet är inte uppfyllt 
nämnden 

Vård och omsorgsnämn- Inget mål 
den 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

En långsiktig socialt 
hållbar utveckling 

Delvis uppfyllt 

Ingen indikator 

Ingen indikator 

En långsiktig miljömäss
ig utveckling 

Delvis uppfyllt 

Inget mål 

Ingen indikator 

Sala är en kommun med bra service och hög kvalitet i sina tjänster när: 

Mål 

-Kommunen har nöjda medborgare och brukare 

-Kommunen har en god service av hög kvalitet 

-Kommunens medborgare kan påverka och har 
inflytande 

Måluppfyllelse 

Målet är inte uppfyllt 

Målet är delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Kommentar till måluppfyllelsen för perspektivet medborgare 
Målsättningarna för perspektivet fångas genom tre olika mål. Två av dessa, 
"Nöjda medborgare och brukare", samt "Påverkan och inflytande för kommunens 
medborgare" är attitydundersökningar som mäts genom SCB:s medborgarunde r
sökningar. Resultatet av 2014 års mätning visar att vi ännu inte nått de uppsatta 
målen. Förändringen jämfört med föregående mätning är liten. 

Målet "God service av hög kvalitet" mäts genom två olika områden Vård och om
sorg samt grundskolan. 
För grundskolans del mäts andelen elever som lämnar grundskolan med behö
righet att söka gymnasieskola. Målsättningen här är att andelen skall öka, vilket 
också har skett. 
Inom vård och omsorg följs målsättningen upp genom målen "Brukarna får rätt 
serviceinsatser vid rätt tidpunkt av rätt personal" samt "Barn, ungdomar och 
vuxna får sina individuella behov tillgodosedda i sin hemmiljö". Helhetsbedöm
ningen här är att båda målen är delvis uppfyllda. Målen bedöms genom flera un
derindikatorer som redovisas i indikatorbilagan. 
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Då två av tre mål inom perspektivet inte är uppfyllda samt ett enbart delvis, 
är helhetsbedömningen att kommunen inte nådde upp till målen för per
spektivet medborgare. 

Nämndernas bidrag till må/uppfyllelsen: 
Sala är en kommun med bra service och hög kvalite i sina tjänster när: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och läran
denämnden 

Vård och omsorgs
nämnd 

Kommunen har nöjda 
medborgare och bru-
k are 

Delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

Kommunen har en god 
service av god kvalitet 

Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Sala kommun är en attraktiv arbetsgivare när: 

Mål 

-Kommunen har en trygg, säker och utvecklande 
arbetsmiljö. 

-Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

-Kommunen har ett tydligt och bra ledarskap 

Måluppfyllelse 

Målet är inte uppfyllt 

Ingen mätning 

Ingen mätning 

Kommunens medbor-
gare kan påverka och 
har inflytande 

Delvis uppfyllt 

Målet är inte uppfyllt 

Ingen indikator 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medarbetare 
Målet "trygg säker och utvecklande arbetsmiljö" följ s upp genom sjukfrånvaro 
samt rapportering av skador, olycksfall och brott. sjukfrånvaron har ökat något 
jämfört med fö regående är och vi klarar därmed inte målsättningen, 5 o/o. 

Tillbudsrapporteringen visar a tt andelen skador, olycksfall och brott ha r ökat 
något och är nu 67,4 o/o 2014. Ambitionen är att uppmärksamma tillbud tidigt och 
därigenom arbeta förebyggande så att andelen skador, olycksfall och brott mins
kar. 

Till målen kring "Delaktighet och inflytande och "Tydligt och bra ledarskap" häm
tas indikatorerna frän medarbetarundersökning. Ingen undersökning har gjorts 
under året. 

Helhetsbedömningen av perspektivet är att målsättningen inte uppnåtts. 
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Nämndernas bidrag till må/uppfyllelsen: 
Sala är en attraktiv arbetsgivare när: 

Målsättningar: 

Kommunstyrelsen 

Bildnings- och läran
denämnden 

Vård och omsorgs
nämnd 

Sala har en trygg säker 
och utvecklande ar-
betsmiljö 

Delvis uppfyllt 

Inget mål 

Delvis uppfyllt 

PERSPEKTIVET EKONOMI 

Medarbetarna har 
delaktighet och infly-
tande 

Ingen mätning 

Inget mål 

Målet är uppfyllt 

Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: 

Mål- indikatorer Måluppfyllelse 

Årets resultat uppgår till minst 2% av skatteintäk- Målet är inte uppfyllt 
ter, generella statsbidrag och utjämning 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning Målet är inte uppfyllt 
är större än nettokostnadsökningen 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslu
tade anslag 

Målet är uppfyllt 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet ekonomi 
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Har ett tydl igt och bra 
ledarskap 

Ingen mätning 

Inget mål 

M ä le t ä r uppfyllt 

Begreppet god ekonomisk hushållning kan sägas vara ett underlag för utveckl
ingsarbete. l förarbetena tilllagen framgår att verksamhetsmålen skall vara tyd
liga, kunna mätas, följas upp och utvärderas. Därefter finns ett underlag som kan 
användas för att besluta om att förbättra eller bibehålla nivån på målsättningen. 

De finansiella målen rörande årets resultat och relationen nettokostnadsökning 
jämfört skatteintäkter, statsbidrag och utjämning har inte uppfyllts. Målet att 
nämnderna bedriver sin verksamhet inom beslutade anslag har uppfyllts och de 
lämnar ett överskott motsvarande 0,3 %. 

Med beaktande av ovanstående har kommunen ur ett finansiellt perspektiv 
inte uppnått god ekonomisk hushållning. 
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NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

Kom m unstyrels ens verksamhets berättelse 

VERKSAMHETSANSV AR 

Utdrag ur Reglemente för Kommunstyrelsen antagen 2012-12-17. 

Kommunstyrelsens uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges 
beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgs
nämnden, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör 
till jävsnämnden. 

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. 

Kommunstyrelsen fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, kris
ledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan 
relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommun
fullmäktige antagna policydokument 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den an
svarar 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 kom
munens ekonomi och verksamheter. 
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MÅLAVST ÅMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETTVÄXANDE SALA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv 
befolkningsutveckling, öka antalet fastställda detaljplaner för bo
stadsbyggande och näringsverksamhet, öka försäljningsvärdet på 
fastigheter, öka antalet lägenheter, arbeta för att Sala förbättrar sin 
placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 o/o, att projektet ska 
tidsplaneras och datum för byggstart skall fastställas två veckor från 
färdigställda arbetshandlingar (Tk), att arbetshandlingar ska vara 
klara inom 6 månader från antagen detaljplan (i den mån de krävs, 
Tk), att minst hälften av nästkommande års projekteringar ska vara 
färdigställda vid årsskifte, resterande ska vara påbörjade (Tk) samt 
att minst l gång per år bedriva riktad information kring vatten och 
avlopp till företag och entreprenörer (Tk). 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

36 (114) 

o 

• • 
® 
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Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att uppvärm- t 
ning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bräns-
len 2011 (Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs 
med olja), att antal resor med kollektivtrafik ökar, att den andel av 
kommunens hushållsavfall som återvinns ökar, att kommunorganisat
ionens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar, att andelen inköpta 
ekologiska livsmedel ökar, att andelen lokalt producerad energi ökar 
av den totala energianvändningen, att andelen inköpta ekologiskt pro
ducerade livsmedel till kostverksamheten tillsammans uppgår till 
minst 23 o/o 2013, 25 o/o 2014 och 28 o/o 2015, att Kostenheten skall ha 
max 9 o/o matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr), att Medborgarna 
ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-
100) avseende gång- och cykelvägar, att all berörd personal inom Tek-
niska kontoret skall vara utbildad i eco drive, att inget analysresultat 
ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk, att 
mängden producerad biogas ska öka från år till år, att ovidkommande 
vatten ( tillskottsvatten J till reningsverket ska minska från år till år, att 
alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde 
senast 2015, att källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet eller recipient, ska inte ske, att Tekniska kontoret ska 
medverka till att de föroreningsskadade områden som finns 
i kommunen undersöks och vid behov åtgärdas samt att utsläpp från 
Räddningstjänsten fordon minskar. 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle: 

ftfedborgarkontor 
Arbetet med att bygga upp ett kommunalt stamnät för bredband har intensifie
rats under 2014. Arbetet sker i samarbete med andra kommuner, leverantörer 
och Länsstyrelsen. 

Näringslivsfrågor jFöretagarcentrum 
Löpande verksamhet i att stötta nyföretagande och nyetableringar, företags be
sök, förmedla kontakter mellan näringsliv och kommunala verksamheter, kompe
tensutveckling för befintliga företagare i kommunen. 

Företagarcentrum har engagerat sig och s töttat U F-verksamheten regionalt och 
lokalt. 

Deltagit aktivt i förberedelsearbete och genomförande av Mellanskogs Skogs
mässa på Ösby. 

Kultur- och fritidskontor 
Ny verksamhet, fritid för äldre på Kaplanen, har planerats och förberetts. 
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Påbörjad om byggnation av KV Täljstenen avseende värme, ventilation och kli
matanläggning möjliggör verksamhet året runt. 
På Lärkans område har byggnation av omklädningsrum startats och upphandling 
av läktare och förråd till friidrottsarenan påbörjats. 

UV-ljus installerades till ett av vattenreningssystemen i undervisningsbassänge n. 
Ett värde för miljön då vi inte har behövt använda oss av det aktiva kolet i re
ningsverket utan det görs genom UV-ljuset. 

Samhällsbyggnadskontor 
Arbete med kommuntäckande översiktsplan inleddes under hösten genom två 
workshops med politiker och tjänstemän. En del av arbetet är att klargöra möj
ligheterna till strandnära exploatering. 

Åtgärdsvalsstudie för stationsområdet och järnvägen genom tätorten pågår. Pla
nering för förbättrad trafikmiljö för busshållplatser, gång- och cykelangöring 
samt avlämningszon för bilar har genomförts och överlämnats till tekniska kon
toret för projektering och byggande. 

För att skapa en god planberedskap för bostäder och verksamheter har två plan
programarbeten prioriterats. Planprogram för Evelund (vägservice och verksam
heter) har varit på programsamråd under juni och planprogram för Östra kvarte
ren och Silvervallen (bostäder och centrumändamål) har förarbetats och går ut 
på programsamråd under våren 2015. Planprogram är första planeringssteget för 
att översiktligt utreda förutsättningar, lämplighet och visioner. Programmet följs 
sedan av plansamråd där även plankarta ingår. 

Utöver ovanstående planerings- och utvecklingsprojekt pågår också arbete med 
flera detaljplaner (Dp) som ändring av Dp Lodjuret och Dp Kaplanen som har 
vunnit laga kraft. Dp för del av stadsparken har arbetats fram under året och an
tagits i december. Dp Fridhem har inkluderat korsningen med riksväg 56, vilket 
krävt en förenklad åtgärdsvalsstudie i ett samarbete med Trafikverket under 
hösten. Det pågår också detaljplanearbeten för Disponenten l, Stampers, Råd
mannen 6, Måns Ols, Kvarteret Silver m.fl. och Lärkans Sportfält 
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Utbyggnad av omstarterna för förbättrade sorteringsmöjligheter har påbörjats 
under året. 

Säkerhet vid lekplatser har varit ett prioriterat arbete under 2014 och extra til l
satta investeringsmedel under året har medfört en ännu högre satsning än plane
rat. Besiktningar är utförda och besiktningsanmärkningar är åtgärdade. 

Säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder vid tunnlar har prioriterats extra. 
En riktad insats för att förbättra tillgängligheten vid stråk och passager har ge
nomförts under året. Samtliga inventerade korsningar och passager inom cen
trala Sala är åtgärdade. Övriga orter i kommunen kvarstår. 

Under 2014 har matsvinnet i samtliga kommunala kök mätts två gånger. Målet 
att minska svinnet till 9 %uppnåddes. Första mätningen visade att svinnet var 
7,5 % i förhållande tilllivsmedels budgeten. Vid andra mätningstillfället var svin
net 5,4 %. 

Ekologiskt producerade livsmedel har under 2014 uppgått till 28,4 % av det to
tala värdet för inköpta livsmedel inom kommunens måltidsenhet Det överträffar 
målet om 25% inköpta ekologiska livsmedel 2014. 

Räddningstjänst 
Vid utbyte av ett bensindrivet besiktningsfordon valdes ett mindre fordon med 
lägre bränsleförbrukning. 

Bränslekostnaden för fordonsdrift är 20 % lägre än budgeterat för årets första sju 
månader, men den stora skogsbranden som startade den sista juli gjorde att 
bränslekostnaden på årsbasis blev 70% över budget. 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas 
medborgare är nöjda med kvalitet och service ex. vis. sophämtning, 
vatten och avlopp, gator och vägar och miljöarbetet inom sophante
ringen. Målet är att kostenheten får 90 % nöjda kunder och gäster, att 
tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstill
stånd för rörelsehindrade är lägre än 30 %, att tydlig information ska 
leda till att totala antalet parkeringsböter ska minska från föregående 
år (med bibehållen servicenivå och schemalagd tid för parkeringsö
vervakningen), att antalet bibliotekslån per invånare överstiger riks
snittet, att antalet besökande i simhallen överstiger 115 000, att an
delen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för brand i hemmet 
minskar samt att andelen som aldrig, eller mycket sällan är orolig för 
brand i offentlig miljö minskar. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medbor
garna ska uppleva att Sala har en bra kvalitet och service i verksam
heten ex. vis när 85 o/o av eleverna i åk 2 har lärt sig simma, när livs
medelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kon
troller /utfall), när en första kontakt har tagits inom en vecka i minst 
90 o/o av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare, när 
minst 80 o/o av utskottens beslut visat sig vara riktiga vid överpröv
ning i samband med överklaganden, när Tekniska kontoret handläg
ger samtliga felanmälningar som inkommer via mail, hemsidan eller 
Sala kommuns applikation för smartphones inom l arbetsdag från 
det att ärendena skickats från registrator, när de planerade tillsyner
na enligt LSO och LBE är utförda, när minst lO o/o (3500 personer) av 
kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap 
eller sjukvård, när den enskilde har agerat innan räddningstjänstens 
ankomst samt att det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENs MEDBORGARE 

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möj
lighet till inflytande och påverkan, ex. vis när antalet inköpsförslag via 
webben utgör lO o/o av alla medieinköp, när antalet genomförda för
slag från ungdomarna är minst 90 o/o, när alla Salas 5:e klassare er
bjuds studiebesök på Sala avloppsreningsverk samt när det arrange
ras minst lO studiebesök (utöver 5:e klassare) per år på Sala av
loppsreningsverk. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet verksamhet: 

ftfedborgarkontor 
Fortsatt utveckling under 2014 av medborgarkontorets utbud av service och 
tjänster. 

• 

Det offentliga medborgarkontoret och Salas turistbyrå har byggts om fö r att få 
öppnare och rymligare besöksmottagningsytor och bättre möjligheter till inform
ation och service. 

Sala kommun har under 2014 ökat antalet självservicetjänster på hemsidan till 
drygt 170. 

Konsumentrådgivningen har utökat servicen genom längre öppettider. 

Flera aktiviteter som uppmuntrar bredband på landsbygden har genomförts un
der det gångna året. I samarbete med H e by har vi inrättat en halvtidstjänst som 
bredbandsstrateg. 

En tillgänglighetsinventering i offentliga lokaler och butiker har genomförts. 

Grannsamverkan har startats upp för ytterligare ett antal bostadsom råden. 
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Simundervisning för alla elever i årskurs 2 sker i samarbete med skolan. 77 o/o 
har lärt sig simma i årskurs 2. 

Biblioteket har genomfört 25 utbildningsinsatser för att öka den digitala delak
tigheten och minska den digitala klyftan i Sala kommun. 

Samhällsbyggnadskontor 
För att öka möjligheterna för invånare att komma i kontakt med tjänstemän del
tog handläggare inom plan, mark och bygglov på ByggaBo-mässan i Västerås i 
september och bygglovinformationskvällar har genomförts i både Sala och Heby. 
På infartstavlorna i Sala har allmänheten inför våren informerats om att söka 
bygglov i god tid. 

Detaljplan för Evelund och detaljplan för Östra kvarteren och Silvervallen är två 
planuppdrag som inletts med plan program. Planprogrammet för Evelund har 
varit ute på samråd i juni och arbetet med Östra kvarteren och Silvervallen har 
förberetts för medborgardialog våren 2015. I arbetet med planprogram för Östra 
kvarteren har även dialog förts med en särskild fokusgrupp med verksamhetsut
övare längs Norrbygatan. 

Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort har under 2014 genomförts 
bland annat genom workshops med möjlighet till inflytande och påverkan. Åt
gärdsvalsstudien bygger på en bred dialog för att kartlägga problemen och att 
hitta och förankra framtida lösningar. 

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

Tekniskt kontor 
Andelen parkeringstillstånd för rörelsehindrade som fått avslag har under första 
delen av året uppgått till endast fyra stycken, trots bibehållen lagstiftning och 
praxis. Tydlig och konsultativ information vid personliga samtal ses som en av 
anledningarna till detta. Totalt har 62 ansökningar inkommit. Antal p-böter som 
utfärdats var 972 st vilket är en minskning. 

Inför stora röjningar och avverkningar i skogen har samråd hållits med närbo
ende och andra berörda i enlighet med satta rutiner. 

Alla gäster i Sala kommuns skolrestauranger kan välja mellan minst två lunchrät
ter per dag. Majoriteten av skolrestaurangerna serverar tre lunchrätter varje dag, 
varav minst en av dem är vegetarisk. Alla gäster som bor i Sala kommuns sär
skilda boenden har möjlighet att välja mellan två lunchrätter per dag. 

I samband med Vafab Miljö AB har kvalitetskontroller av sophanteringen vid 
abonnenterna och vid behov har information om hur sortering skall ske genom
förts. 

Gullvalla har efter ett medborgarförslag fått en omstart uppförd, dessutom har en 
omstart påbörjats i Åkers bo och väntas bli klar under vintern. 

Efterfrågan på studiebesök på avloppsreningsverket har minskat under året. Ing
en aktiv marknadsföring har gjorts. Dock har alla 5:e klassare och övriga som 
efterfrågat studiebesök, fått det. 
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Räddningstjänst 
Tillsynsverksamheten har utförts till100 %. 
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Krishanteringsrådet förblev i ett planeringsskede även efter delårsrapporten och 
detta beroende på det arbete som den stora skogsbranden genererat. Dock kom
mer de kunskaper och insikter som framkommit under hösten att vara till stor 
hjälp i det fortsatta arbetet med inrättande av ett krishanteringsråd. 
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PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att andelen skador l olycksfall/brott mins
kar till SO %av totalt antal registreringar samt att sjukfrånvaron un
derstiger S %, att korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per per
son och år på kultur- och fritidskontoret, att totala sjukfrånvaron i 
procent av tillgänglig ordinarie arbetstid inte är högre än 5 % på tek
niska kontoret, att kvinnors sjukfrånvaro i procent av kvinnornas 
tillgängliga ordinarie arbetstid inte är högre än S % på tekniska kon
toret, att männens sjukfrånvaro i procent av männens tillgängliga 
ordinarie arbetstid inte är högre än 5 %på tekniska kontoret, att an
delen rapporterade tillbud ökar i förhållande till skador på tekniska 
kontoret, att räddningsarbetet utförs väl utan att personalen skadas 
samt att sjukfrånvaron understiger 4% på räddningstjänsten 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter. 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Nämnden bidrar till målsättningen genom nedan angivna aktiviteter. 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

Förvaltningsövergripande kommentar 

• 
Förvaltningens chefer driver med stöd av personalkontoret ett ständigt pågående 
förbättringsarbete för att nå målen om trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö, 
delaktighet och inflytande samt tydligt och bra ledarskap. Alla chefer med ar
betsmiljöansvar har tillgång till regelbunden statistik över sjukfrånvaro, registre
rade tillbud, skador, olycksfall och brott som stöd för hantering och planering av 
förebyggande åtgärder. Registrering av tillbud (som inte lett till skada eller 
olycksfall) har inte skett i önskvärd omfattning under 2014. 

En medarbetarundersökning för upplevd fysisk och psykosocial arbetsmiljö ge
nomfördes 2013. Beslut är fattat att undersökningen ska genomföras vart tredje 
år. Handlingsplaner utifrån respektive verksamhets resultat ingår i verksamhet
ernas arbetsmiljöarbete och pågår löpande. 

Partsgemensamt arbete gällande utveckling av samverkan med fackliga organ i
sationer enligt kollektivavtal har skett via dialog och workshops i centrala sam
verkansgruppen. 

ÅRET SOM GÅTT 

Kommunchef 
• Under 2014 har arbetet för en enkel, effektiv och medborgarvänlig kom

munal organisation fortsatt. Genom att regelbundet samla samtliga högre 
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chefer i den kommunala organisationen tillsammans med bolagens vd-ar 
och företagarcentrums chef har kunskapen om de olika verksamheterna, 
deras specifika uppdrag och resurser tydliggjorts och möjligheterna till 
samarbete ökat. 

• Den stora skogsbranden är en stor katastrof som drabbade många kom
muninvånare, företagare och medarbetare i den kommunala organisat
ionen. Under det akuta skeendet fick många medarbetare helt nya ar
betsuppgifter för att kommunen skulle kunna lösa sin uppgift och möta 
medborgarnas behov. Det har påverkat kommunens ordinarie arbete un
der en stor del av hösten då ordinarie arbetsuppgifter har släpat efter. 
Hösten har även präglats av fortsatt stöd till drabbade, planering för och 
deltagande i utvärderingar och utredningar med anledning av branden 
samt samordning och samverkan med andra myndigheter, organisationer 
och frivilliga 

Näringslivsfrågor /Företagarcentrum 
• Företagarcentrums medarbetare har varit delaktiga i framtagandet av de 

regionala handlingsplanerna för Västmanland för EU:s nya programpe
riod. Verksamheten har ett uppdrag att både för näringslivet och kom
munens verksamheter ha kunskap om EV-programmen och de finansie
ringsmöjligheter de ger. 

• Genomfört kompetensutvecklingsinsatser bland annat för besöksnäring 
och handel samt seminarier om att köpa och sälja företag. 

• Genomfört rundabordssamtal tillsammans med Business Sweden för att 
diskutera affärsmöjligheter för export inom gruvnäringen. Genom Stock
holm Business Alliance marknadsfört Sala på mässan Mines and Money i 
London. 

ftfedborgarkontor 
• Fortsatt utveckling av service och tjänster samt fortsatt utveckling av 

självservice och 
e-tjänster på hemsidan. 

Kultur-och fritidskontor 
• Bokbussen stod still sedan våren i avvaktan på nytt chassi. Nytt chassi 

blev klart i september då turerna startade igen. 
• Extra öppethållande för högstadieungdomar under sommarlägerperi

oden. 
• Erhållit 90 tkr av Salasparbank för inköp av tio datorer till projektet Digi

ta l delaktighet för alla i Sala kommun. 
• Mångspråkscafe har arrangerats genom samverkan med Röda korset och 

integrationsenheten. 
• Sala Ekodagar genomfördes under våren. 
• Ett samarbete med salabostäder inleddes med konstprojektet "Målningar 

i trapphus". 
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• Ändringar av detaljplanerna för kvarteret Lodjuret, kvarteret Kaplanen 
samt del av detaljplanen för stadsparken. 

• Under 2014 har ett flertal planärenden pågått för bland annat Evelund, 
östra kvarteren och Silvervallen, Fridhem, del av stadsparken och Lär
kans sportfält 

• Nya detaljplaneuppdrag har tillkommit under året till exempel för Stam
pers, Prosthagsskolan, Måns Ols badområde och kv. Waskplatsen, Silver 
och Kalken samt fastigheterna Hyttorna 3 och 4. Prosthagsskolan ska av
skrivas och behovet av ny plan för Måns Ols badområde utreds. 

• Den fördjupade översiktsplanen Plan för Sala stad antogs i maj och följs 
upp framöver med "handlingsplan". De två sista ortsanalyserna, Broddbo 
och Saladamm, har färdigställts, och tillsammans med övriga ortsanalyser 
blir de viktiga underlag i arbetet med ny översiktsplan. 

• Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har påbörjats under 
2014. 

• Exploateringsverksamheten har lagt ned stora resurser vad gäller tid och 
budget för sanering av kv. Lodjuret på Ängshagen. Positivt är att de kom
munala tomterna sålts i området och även övriga tomter i tätorten har 
avyttrats. 

• Avyttringen av Kappalba Gård, f.d. Linneas trädgård har genomförts un
der året. En bra fastighet har bildats som möjliggör djurhållning samt att 
en ny väg har byggts förbi gården som förhindrar framtida problem med 
genomfart från Ösby Lantbruksskola. 

• Undersökning av metaller i smycken har genomförts av miljöenheten. 

Tekniskt kontor 
• Det nya vård- och omsorgsboendet johannesbergsgatan 2 färdigställdes 

och invigdes under våren 2014. 
• Byggstart för omklädningsrum och läktare på Lärkans sportcenter. 
• Nybyggnation av målerilokal på Ösby Naturbruksgymnasium. 
• Byggnationen av området runt resecentrum inleddes. 
• Aktiv satsning på ökad tillgänglighet på passager i staden. 
• Inventering av fastigheter vars häckar orsakar trafik- och tillgänglighets

problem har prioriterats. Fastighetsägare har fått information om gäl
lande regler samt påstötning vid ej vidtagna åtgärder. 

• Blomsterprogrammet har omarbetats för att få mer, för allmänheten, syn
lig blomning i centrum, som i övrigt saknar grönska. Fler urnor har place
rats runt torget, Norrbygatan och Rådhusgatan. Urnornas blomstersäsong 
har förlängts genom att kompletteras av vår- och höstprogram. 

• Parkdriften har effektiviserats genom att områdesindelningarna har ar
betats om och samarbetet har förbättrats mellan personalen på de olika 
områdena. 

• Soprundorna har strukturerats om för att kunna skötas effektivare. 
• Måltidsenheten har flyttat ur köket på Kaplanen. Därefter har nytt kök 

med restaurangdel startats upp på det nybyggda äldreboendet på Johan
nes bergsgatan 2. Även köket på Ösby naturbruksgymnasium har renove
rats. 
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• Årets utryckningsstatistik är helt jämförbar med föregående år, dock med 
en minskning av antalet larm till bostäder. 

• Nya klippverktyg för trafikolyckor har införskaffat till samtliga deltids
stationer. 

• Den stora skogsbranden kom att påverka såväl den löpande verksamhet
en som räddningstjänstens kostnader, dock gjorde det statliga stödet att 
budgeten kunde hållas. 

Personalkontor 
• Enhetlig hantering av subventionerad friskvård har införts via frisk

vårdskuponger. 
• En länsgemensam Ledarakademi har bildats och såväl medarbetare som 

chefer har deltagit i olika kompetensutvecklande aktiviteter. 
• Arbete med lönekartläggning i samverkan har påbörjats under 2014 och 

beräknas vara klart i början av 2015. 
• Distansutbildning via we b med chefer /ledare som målgrupp har införts. 

Distansutbildningarna håller hög kvalitet, är lättillgängliga och kostnads
effektiva. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter, tkr 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 

Kostnader 609 217 595 856 639 594 

Intäkter 406 715 404 918 427 980 

Nettokostnad 202502 190 938 211614 

Verksamheternas nettokostnader 

Kommunchef 10164 9 961 s 763 

Medborgarkontor 28 002 32 235 39 821 

Kultur- och fritidskontor 36 761 35069 38 969 

Samhällsbyggnadskontor 50549 50371 52 549 

Tekniskt kontor 43 775 26 950 34 531 

Räddningstjänst 20057 20 487 21346 

Civilförsvar -182 -117 -100 

Ekonomikontor s 898 7151 8 439 

Personalkontor 7 478 8 831 10 296 

Summa 202 502 190938 211614 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar, tkr 

Investeringar Bokslut -12 Bokslut-13 Bokslut-14 

Medborgarkontor 3 526 

!T-investeringar 745 709 818 

Hemsidan 475 426 

Bredband 529 2 080 

Ärendehanteringssystem 475 202 

Samhällsbyggnadskontor -404 

Kv Lodjuret, sanering 01 

Inköp av mark o 9129 338 

Fsg övrig mark -3 000 -6 063 -742 

Kultur- och fritidskontor o 
Informationsdisk o 
Upprustning Hällsjöbadet o 
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Budget Awikelse 

631609 -7 985 

411 917 16063 

219 692 8078 

6 357 594 

43 687 3 866 

38 370 -599 

53070 521 

36600 2 069 

21 628 282 

492 592 

8 757 318 

10 731 435 

219 692 8078 

Budget Awikelse 

5446 1920 

775 -43 

450 24 

3 471 1391 

750 548 

-475 -71 

6000 6000 

725 387 

-7 200 -6 458 

300 300 

100 100 

200 200 



Investeringar Bokslut -12 Bokslut-13 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 4 740 2 003 

VA-program 5 399 7 832 

Parkprogram 2 862 1673 

Kontorsledning program 187 187 

Teknisk service program 4 031 l 763 

Kart/mät program 97 137 

Gruvans vattensystem 42 120 

Lokalprogram 96 213 76139 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 3 313 5194 

Totalförsvar 56 94 

Nettoutgifter 

' 1 Saneringskostnad, 4 080 tkr, har direktavskrivits i bokslutet. 

EKONOMISK ANAL YS 

Driftbudget 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Bokslut-14 

57670 

3109 

12 908 

3 886 

252 

3 730 

64 

89 

33 632 

732 

713 

19 

61524 
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Budget Awikelse 

150 737 93 067 

13 522 10 413 

31267 18 359 

4 400 514 

280 28 

5852 2122 

200 136 

4 416 4 327 

90800 57168 

1943 1211 

993 280 

950 931 

157 951 96427 

Förvaltningen redovisar överskott, 8 078 tkr. Intäktssidan redovisar överskott 16 
063tkr jämfört med budget medan kostnadssidan redovisar underskott, -7 985 
tkr. Budgetavvikelsen överensstämmer väl mot den prognosavvikelse, 7 738 tkr, 
som lades i novemberuppföljningen medan den i delårsrapporten beräknades till 
800 tkr. Större faktorer som påverkat utfallet under hösten är bland annat att 
kommunens kostnader för den stora skogsbranden väl täcktes av statsbidrag, att 
ny redovisningsprincip på grund av övergång till exploateringsredovisning inför
des, att kostnaderna för samhällsfinansierade transporter samt för allmänna val 
blev lägre än beräknat, lägre personalkostnader bland annat på grund av sjuk
skrivningar, avvaktan i arbetet med vattenskyddsområden, gynnsam väderlek för 
värmeförsörjning och snöröjning samt lägre kapitalkostnader på grund av ej ut
förda investeringar. 

Den stora avvikelsen för intäktssidan beror bland annat på det statsbidrag kom
munen erhöll för brandkostnaderna, varav 6 106 tkr återredovisats till Kommun
styrelsens förvaltning. 
Ny redovisningsprincip på grund av övergång till exploateringsredovisning in
fördes under 2014 vilket betyder att intäkterna vid försäljning av tomter på kv 
Lodjuret redovisas inom driftbudget vilket ger en avvikelse med 1 060 tkr mot 
budget. Lokalförvaltarna redovisar också stor avvikelse för hyresintäkter, 
6 438 tkr, beroende på att inflyttningsdatum för det nya äldreboendet ännu inte 
var bestämt och hyressättning för Portvaktsgatan 1 inte var gjord när sifferbud
get lades samt att vissa hyreshöjningar blev klara efter budgeteringen. 
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Den stora skogsbranden har naturligtvis genererat stora kostnader men även 
saneringskostnaden för kv. Lodjuret 4 080 tkr, som har direktavskrivits i bokslu
tet, bidrar till underskottet på kostnads sidan. Personalbudget redovisar över
skott l 73 7 tkr vilket orsakas av vakanser. Kapitalkostnadsbudgeten redovisar 
överskott 5 894 tkr varav 89 o/o återfinns inom Tekniska kontoret. Den ökade 
hyresintäkten för lokalförvalta rna, som nämns ovan, har använts till drift och 
underhåll på fastigheterna. 

Avvikelserna analyseras nedan under respektive kontor. 

Kommunchef 
Kommunchef redovisar överskott 594 tkr. Orsakerna är ersättningar i samband 
med den stora skogsbranden samt lägre kostnader för utredningar och eko
kommun än beräknat. 

ftfedborgarkontor 
Avvikelsen 3 866 tkr fördelar sig med 355 tkr på personal och 3 511 tkr på övriga 
kostnader. Avvikelsen för personal orsakas av vakanser inom administrativ enhet 
och informationsenhet De medel som var avsatta för utveckling av cykelleder, 
2 285 tkr, är helt oförbrukade. Kostnaden för allmänna val blev 600 tkr lägre ef
tersom statsbidraget för de två valen var högre än beräknat. Den politiska verk
samhetens budget lämnar ett överskott på 265 tkr. Kontorets gemensamma 
kostnader blev 110 tkr lägre än budget. IT -enheten redovisar ett överskott, 140 
tkr, främst p.g.a. lägre kapitalkostnader 

Kultur-och fritidskontor 
Kontoret redovisar underskott, -599 tkr, varav -432 tkr avser personal, dels be
roende på avslutsberäkning av slutlön för anställning som upphör -200 tkr samt 
att kulturresurs anställdes fr.o.m. 2014-06-11 
-232 tkr. Överskott för hyra eftersom Kaplanens hyra inte har debiterats då loka
lerna ännu inte är ombyggda, 248 tkr. Avvikelse för övriga kostnader orsakas av 
ombyggnadskostnader för kontor på biblioteket, -109 tkr, att samlingslokalernas 
investeringsbidrag överskreds enligt beslut i KS,- 500 tkr samt att evenemangs
stödet inte har utnyttjats i samma omfattning som tidigare år, 47 tkr. 
Överskott för personalintäkter för arbetsmarknadsåtgärder, 147 tkr. 

Samhällsbyggnadskontor 
Utfallet för kontorets totala driftbudget är ett överskott på 521 tkr. Den största 
förändringen från tidigare prognoser är att ekonomikontorets översyn av inve
steringsredovisning innebär att markdriften fått ökade kostnader från exploate
ringsverksamheten. De stora kostnaderna för marksanering i kv. Lodjuret har 
omförts från investering till markdrift 

På kontorsövergripande nivå redovisas ett underskott på ca 600 tkr som bland 
annat består av omfattande rekryteringsarbete och återbetalning till H e by kom
mun då den gemensamma bygg- och miljöförvaltningen haft lägre kostnader. 

Planerings- och utvecklingsenheten redovisar ett överskott på totalt l 560 tkr. 
Kostnaden för samhällsfinansierade transporter innebär ett överskott på 4 446 
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tkr. 2015 är första året med helårseffekt med det nya skolskjutsupplägget Många 
elever åker VL linjebuss samt att kommunen gör skolskjuts-planeringen fö r ent
reprenörsbuss. Samtrafik har utfört all taxitransport skolskjuts grundskola, 
särskola, gymnasiesärskola samt daglig verksamhet. De positiva ekonomiska ef
fekterna är tydliga, vilket har möjliggjort en satsning på ökad kollektivtrafik. 
Lägre kostnader än budgeterat för elever som av särskilda skäl går i skola i annan 
kommun. Indexuppräkningen för entreprenörsbuss är lägre än budgeterat. Tidi
gare prognostiserade extrakostnader för skolskjuts p.g.a. avstängd väg v id brore
paration är framskjuten till år 2015. slutregleringen från VL för busskorts kost
nader till gymnasieelever är lägre än budgeterat. Senarelagd uppstart av ersätt
ningsprogram för Pro Capita till 2015 (VO F har sagt upp avtal för Pro Capita, som 
vi samutnyttjat med VOF för dokumentation). Utebliven kostnad för konsult för 
utredning av Samtrafiks övergång till RKTM. Framskjutet beslut i KS om revide
ring av riktlinjer för färdtjänst, specialfordon och arbetsresor. Sammantaget har 
det gett lägre kostnader för samhällsfinansierade transporter. 
Planverksamheten redovisar ett överskott på 426 tkr framförallt p.g.a. lägre 
kostnader för personal- och karttjänster samt högre planintäkter. Markförvalt
ningen visar ett underskott på 3 312 tkr främst för marksanering i kv. Lodjuret. 
Saneringen samt övriga kostnader på kv. Lodjuret ingår i exploaterings
verksamhet och omfattas av andra redovisningsregler och kostnadsförs i driften 
istället för som en investering som var fallet då budgeten fastställdes. l övrigt 
finns intäkter från dels tomtförsäljning ( 4 st) i kv. Lodjuret och dels brytningen 
av Dolomit i Tistbrottet som på djupet nått den kommunala fas tigheten och däri
genom gett en intäkt. 

Miljöenheten redovisar ett underskott på totalt 234 tkr. Prognosen har varit ett 
mindre överskott och det nu uppkomna underskottet är orsakat av oförutsedda 
licenskostnader för kontorets ärendesystem på ca 230 tkr samt att naturvärden 
redovisar ett underskott på 132 tkr för utbetalning av statliga bidrag.! övrigt 
ligger resultatet i linje med prognosen för helåret. Alkoholtillsynen gör ett över
skott på ca 130 tkr. 

Byggenheten redovisar ett underskott på totalt 201 tkr. För bygglovsverksam
heten finns ett överskott på 322 tkr vilket beror på lägre personalkostnader 
främst vakanser men även föräldraledighet och i någon mån sjukskrivningar. 
Överskottet täcker oförutsedda data licenskostnader på enheten. På bostads
anpassningen finns ett underskott på 523 tkr, ett underskott som inte går a tt på
verka då bidragen för bostadsanpassningen utgår enligt lagreglerade rättigheter 

Tekniskt kontor 
Det totala resultatet för tekniska kontoret är ett överskott på 2 069 tkr vilket 
ligger i linje med de senaste lämnade prognoserna. 
Resultatet för tekniska kontorets skattefinansierade verksamheter visar ett ge
mensamt överskott på 2 060 tkr. För de nollbudgeterade verksamheterna mål
tidsenheten och teknisk service är resultatet ett underskott på l 248 tkr respek
tive 2 260 tkr medan lokalförvaltarna redovisar ett överskott på 462 tkr. Upp
dragsverksamheten ger ett underskott på 89 tkr medan personal ger ett öve r-
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De två taxefinansierade verksamheterna VA och renhållning ger överskott på 
l 936 tkr respektive l 061 tkr. För VA-verksamheten ska överskottet läggas till 
VA-kollektivets "eget kapital" och återföras till abonnenterna inom en treårspe
riod. 

Kontorsledning 

Resultatet för verksamheten är ett överskott på 79 tkr. Övriga kostnader kan 
konstateras ha minskat i förhållande till budget. Till största delen avser överskot
tet kapitaltjänstkostnader till följd av ej i anspråkstagna investeringsmedeL Även 
minskade telefonikostnader kan konstateras för kontoret. 

Miljö- och naturvård 

Resultatet är ett överskott på 306 tkr som härrör från tidigare års konsultkost
nader som verksamheten fått kompensation för under 2014. Nya rutiner hos 
Länsstyrelsen ska göra att situationen inte uppstår igen. 

Allmän- och publik mark 

För allmän- och publikmark har intäktssidan minskat till följd av att långtidsupp
låtelser till knallar med stora torgplatser har upphört. Personalkostnaderna har 
minskat då färre timmar har kunnat disponeras till verksamheten. Då intäktssi
dan minskade under året togs beslut att upphöra med inköpta bevakningstjäns
ter samt att minskade elkostnader till största delen beror på att arrangemanget 
för sommarens festival stått för elförbrukningen. Resultatet för verksamheten är 
ett mindre överskott. 

Personal 

Verksamheten för personal visar ett överskott. Detta beror till största delen på 
att planerade utbildningsinsatser (övriga kostnader) för användande av person
lig skyddsutrustning uteblivit. 

Gator och vägar 

Överskottet beror till stor del på lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat samt 
lägre personalkostnader än beräknat på grund av sjukskrivningar och föräldrale
dighet. Totala överskottet för verksamheten är 878 tkr. 

Parker och lekplatser 

Fordons- och maskinkostnaderna har ökat väsentligt sedan budgeteringen vilket 
har lett till ökade driftskostnader för parkverksamheten. En medarbetare har 
även arbetat 50 % på kommunals expedition under större delen av året och extra 
personal har tagits in för att klara arbetsbelastningen. Resultatet för året är ett 
underskott på 7 6 tkr. 

Skogverksamhe: 

Ingen avvikelse i resultatet för verksamheten. 

Kartmät 

Vakant tjänst under del av året samt personal utlånad tilllokalförvaltarna under 
en tidsperiod har lett tilllägre personalkostnader än budgeterat. Lägre intäkter 
än budgeterat kan konstateras men återhållsamhet gällande kostnader ger ett 
totalt överskott för verksamheten på 345 tkr. 

Lokalförvaltarna 

Verksamheten har förutom sparkravet på 1140 tkr gjort ett överskott på 462 tkr. 
Detta beroende på en gynnsam väderlek både när det gäller värmeförsörjning 
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och snöröjning. Avvikelsen gentemot budget för hyresintäkterna beror på att 
inflyttningsdatum för det nya äldreboendet ännu inte var bestämt och hyressätt
ning för Portvaktsgatan 1 inte var gjord när sifferbudget lades samt att vissa hy
reshöjningar blev klara efter budgeteringen. Den ökade intäkten har använts till 
drift och underhåll på fastigheterna. 

Teknisk Service 

Lägre intäkter än budgeterat samt att licenskostnad för nytt datasystem inte 
budgeterats för året resulterade i ett underskott för förrådsverksamheten på 
1 033 tkr. 

Kostnaden för reparationer och reservdelar för fordon och maskiner blev högre 
än budgeterat. Fler fordon i verksamheten, många småreparationer, höjda re
servsdelspriser, storservice samt stora reparationer på tre av verksamhetens 
maskiner under året är orsaken till de ökade kostnaderna. Underskottet för verk
samheterna fordon och maskiner är 929 tkr respektive 78 tkr. Resultatet för 
centralförråd fastighet är ett mindre överskott på 22 tkr. 

Högre personalkostnader än budgeterat för att täcka semesterledighet kan kon
stateras på verkstadsverksamhete n. Resultatet för verksamheten är ett under
skott med 242 tkr. 

Teknisk planering 

Resultatet för verksamheten är ett överskott på 557 tkr. Lägre personalkostnader 
orsakat av vakant tjänst samt att enhetchef inte arbetat med teknisk planering 
under året är anledningen till överskottet. 

Gruvans vattensystem: 

Resultatet är ett underskott, 103 tkr, på grund av att bidrag för verksamheten för 
året inkommer under 2015. 

Trafik 

Resultatet är ett mindre överskott. Målsättningen för verksamheten är att antalet 
p-böter ska minska, som följd av informationsinsatser, vilket ger resultat. Perso
nalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av att enhetschef inte har arbetat 
med trafik under del av året. Under 2015 kommer enhetschef återgå att arbeta på 
trafik. 

Måltidsenheten 

Resultatet för året är ett underskott, 1248 tkr, på grund av ökade kostnader i 
samband med den omorganisation som genomförts under året. satsningar på 
ökad kompetens inom enheten har även medfört dubbel personalkostnad under 
de månader som utbildning pågått eftersom alla medarbetare har ersatts av vika
rie. Enheten har även haft en högre personalkostnad under en överlappningspe
riod då nya chefer börjat samtidigt som avslutande chef funnits kvar i organisat
ionen. 

Budget på antal beställda portioner till skolor och förskolor bedöms något optim
istiskt, vilket kan förklara att intäkterna inte motsvarar budgeterade intäkter. 

VA 

Resultatet är ett överskott på 1 936 tkr beroende på ej utnyttjade kapitalkostna
der, lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar, mindre oförutsedda 
driftsåtgärder än budgeterat samt att arbetet med vattenskyddsområden har 
stannat av vilket det var budgeterat ca 1 000 tkr för. Lägre intäkter än budgete-
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rat på grund av mindre förbrukat vatten samt färre anslutningar till det kommu
nala ledningsnätet kan konstateras. Överskottet ska läggas till VA-kollektivets 
eget kapital och utjämnas på tre är. 

Renhållning 

Resultatet för året är ett överskott, 1 061 tkr, orsakat av att nya taxan fallit fullt ut 
under 2014 samt lägre personalkostnad på grund av personalneddragning av en 
årsarbetare 

Räddningstjänst 
Beaktande att den stora skogsbranden genererade stora personal- och driftkost
nader som inte varit budgeterade, och att ersättningar frän Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i alla stycken inte över
ensstämt med dessa kostnader (såväl positivt som negativt), är det mycket svårt 
att göra en ekonomisk analys av den uppkomna skillnaden mellan budget och 
utfall. 
Det som kan konstateras är att det, efter justeringar för H e by kommuns del av 
driftkostnaden, blev ett överskott på 282 tkr. 

Civilförsvar 

Avvikelsen beror i allt väsentligt på att den planerade risk & sårbarhetsanalys 
inte genomfördes som planerat. 

Ekonomikontor 
Kontorets överskott, 318 tkr, kan i huvudsak hänföras tilllägre personalkostna
der och nytt avtal avseende kommunens ekonomisystem. På grund av personal
omsättning, förändringar i ekonomisystemet och behov av externa insatser avse
ende upphandlingsfunktionen, har extrapersonal anställts och konsultinsatser 
varit nödvändiga. 

Personalkontor 
Kontorets överskott 435 tkr orsakas främst av lägre personalkostnader än bud
get huvudsakligen beroende på vakanthållen tjänst. Kostnaderna för lönesystem 
är högre än beräknat. Även kostnaderna för minnesgåva till personal som, är 
2014, varit anställda i 25 är är något högre än budget. 

Investeringar 

ftfedborgarkontor 
Investeringen av ärendehanteringssystemet ePhorte har inte kunnat slutföras 
och har därmed inte övertagits och slutbetalats. Resterande investerings budget, 
548 tkr, behöver överföras till 2015. 

Bredbandsutbyggnaden av stamnätet tar lång tid att projektera och verkställa, 
varför de medel som finns kvar, 1 391 tkr, behöver överföras till 2015 och då till 
Samhällsbyggnadskontoret som har övertagit verksamheten. 
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lnformationsdisk, arbetet är påbörjat men inga kostnader har uppstått. 
Upprustning av Hällsjöbad med flera. Arbetet är påbörjat men inga kostnader har 
uppstått. 

Samhällsbyggnadskontor 
Förändringar har skett i redovisning mellan investering och drift, vilket gjort att 
saneringskostnaderna och tomtförsäljningsintäkter i kv. Lodjuret överförts till 
driftsidan. Resultaten för markinvesteringarna blev 404 tkr jämfört med budge
ten 4 75 tkr. Under året har lO tomter för småhusbebyggelse sålts samt en fastig
het med permanentbostad, en kvarn, ett arrende för fritidshus, en industrifastig
het, samt två avyttringar av mark via fastighetsregleringar. 

Tekniskt kontor 
Gatuprogram 

Under året har arbetet med resecentrum/bussterminalen påbörjats samt ett in
tensivt arbete för att öka tillgängligheten vid passager i staden. Arbete med bygg
nation av gång- och cykelbanor har försenats då Trafikverket aviserat att medfi
nansiering inte är aktuellt förrän 2019. Inga detaljplaner har antagits som krävt 
byggnation av gator, vägar eller gång- och cykelbanor varför detta konto visar ett 
stort överskott. 

VA-program 

Inga detaljplaner har antagits som krävt byggnation av vatten, avlopp eller dag
vatten varför detta konto visar ett stort överskott. Efter flera överklaganden har 
äntligen projektet med utbyte av övervakningssystem för va-verksamheten 
kommit igång. 

Parkprogram 

Inga större avvikelser. 

Kontorsledning program 

Årets projekt avseende datorer och kontorsutrustning har avslutats med en 
mindre avvikelse. Överskottet inom programmet återlämnas i bokslutet. Från och 
med 2015 finansieras dessa projekt inom ramen för kontorsledningsens drift. 

Teknisk service program 

Projektenförrådsinventarier, verkstadsinventarier och Bokbuss är avslutade un
der året. 
För projektenfordon och maskiner kommer tilläggsanslag begäras på grund av 
uppstartade och pågående inköp. 

Kart/mät 

Projektet Digitalt ortofoto ingår i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot 
lantmäteriet från och med l mars 2014 därför återlämnas budgeterade medel. 
Projekt G/S programvara, är avslutat med ett överskott som återlämnas. 

Gruvans vattensystem 

Flera investeringar har skjutits på framtiden då handlingar inte har tagits fram 
och vi avvaktar en stor åtgärd, trumbyte mellan Olov Jons och Silvköparen. 
Trumbytet är planerat till 2015 i samarbete med Trafikverket, då det är deras 
väg. 
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Servicebyggnad i Stadsparken: Budget S 07S tkr. Projektering pågår och bygg
start förväntas ske_under sensommaren 201S. Återstående medel, S 047 tkr, be
gärs som tilläggsanslag till 2015. 

Medborgarkontor: Budget 182 tkr. Arbetet slutfört. Överskott, 81 tkr, återlämnas 
i bokslut. 

Gårdar: Budget 3 680 tkr. Åkraskolan har tre gårdar varav två nu är ombyggda, 
återstår en gård som inte gjordes under året på grund av tidsbrist, och kommer 
att byggas om under sommaren 201S. Björkgårdens innergård har åtgärdats med 
nytt ytskikt, växter och en pergola. Återstående medel, 1139 tkr, begärs som 
tilläggsanslag till 201S. 

Fastigheter med kulturhistoriskt värde: Budget 800 tkr. Målning av Bergslagsgår
den är utförd. Överskott, 386 tkr, återlämnas i bokslut. 

Storköksutrustning: Budget SOO tkr. storköksutrustning till Äldreboendet på Jo
hannes bergsgatan 2. Överskott, 287 tkr, återlämnas i bokslut. 

Tillagningskök Varmsätra/Änghagenskolan: Budget 3 000 tkr. Avvaktar politika 
beslut. Budgeterade medel återlämnas. 

Ombyggnad Västerjärneho skola: Budget 1 000 tkr. Arbetet är avslutat Underskott, 
177 tkr. 

Byte ventilation Ösby: Budget 4 000 tkr. En översyn av ventilation och värme på
går. Under året har kök/matsal, bygg och elevhem fått ny ventilation. Arbetet 
med att byta styr- och reglersystem på elevhemmen. Systemet reglerar värmen i 
förhållande till utetemperaturen. Systemet är datorstyrt vilket gör att det kan 
fjärrstyras. Även installation av varmvattenväxlare pågår. Resultat ett överskott 
på 2 414 tkr, vilket äskas som tilläggsanslag till 201S. 

Klimatanläggning Täljstenen. Budget 8 000 tkr. Arbetet pågår och beräknas stå 
klart under våren 201S. Återstående medel, 4 S62 tkr, begärs som tilläggsanslag 
till 201S. 

Projektering Ranstaskola och förskola: Budget 472 tkr. Projektering pågår. Åter
stående medel, 443 tkr, begärs som tilläggsanslag till 201S. 

Salberga utanför mur VA-ledning: Budget 316 tkr. Arbetet slutfört. Underskott, 44 
tkr. 

Mindrejustering av lokaler: Budget lSOO tkr. Ombyggnationer på Kungsängs
gymnasiet, Centralförrådet och Jakobsbergsgården. Överskott, 60S tkr, återläm
nas i bokslut 

säkerhetsåtgärder: Budget l 499 tkr. Larm till Portvaktsgatan och centralförrå
det Överskott, 4 78 tkr, återlämnas i bokslut. 

Om-och tillbyggnad Sätrabrunns förskola: Budget 6 000 tkr. l avvaktan på poli
tiska beslut begärs återstående medel, S 977 tkr, begärs som tilläggsanslag till 
201S. 

Tillagningskök Ösby: Budget 9 804 tkr. Arbetet klart men alla fakturor har ännu 
inte kommit. Återstående medel, 623 tkr, begärs som tilläggsanslag till 201S. 
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Handikappanpassningar: Budget l 500 tkr. Anpassningar på bland annat Träng
gatan 12 (Bara Vara och Viljan) Centralförrådet och Möklinta skola. Överskott, 
l 013 tkr, återlämnas i bokslut. 

Äldreboende: Budget 21 315 tkr. Arbetet är slutfört. Investeringsbidrag 10 400 
tkr utbetalats från Länsstyrelsen/Boverket I upphandlingsförutsättningarna 
ingår att delar av kontraktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesikt
ningen, därför måste 7 356 tkr reserveras till 2016. 

Målerilokaler Ösby: Budget 3 757 tkr. Arbetet är slutfört men slutbesiktning kvar
står. Återstående medel, 149 tkr begärs som tilläggsanslag ti112015. 

Tillbyggnad Salbo förskola: Budget 1 000 tkr. Arbetet slutfört. Underskott, 187 
tkr. 

Lärkans sportfält Etapp 2: Budget 17 400 tkr. Arbetet pågår. Återstående medel, 
13 614 tkr, begärs som tilläggsanslag till2015 . 

Räddningstjänst 
Den övervägande delen av avvikelsen på 280 tkr är relaterad till att vissa av de 
planerade investeringarna inte uppfyllde kriterierna för investering, utan har i 
stället hanterats i driftbudgeten. 

Civilförsvar 

Den stora skogsbrandens direkta effekt på kommunen blev sådana att det inte 
lämnades något utrymme att genomföra den planerade verksamheten. 

FRAMTIDEN 

Kommunchef 

• Övergripande fokus för arbetet kommande år att föra kommunen när
mare visionen för Sala 2024: "År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 
invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god 
livskvalitet i hela kommunen". 

• Arbetet för att utveckla de kommunala verksamheterna utifrån ledorden 
"enkelt, effektivt och medborgarvänligt" fortsätter och samarbetet internt 
och med kommunens bolag och Företagarcentrum stärks och intensifie
ras. 

• Former och metoder för medborgardialog behöver utvecklas och imple
menteras i kommunen för att visionen ska kunna bli verklighet och för att 
de kommunala verksamheterna ska bedrivas med effektivitet nu och i 
framtiden. 

• Stärka och utveckla kommunens omvärldskunskap och omvärlds bevak
ning. 

Näringslivsfrågor /Företagarcentrum 
• Arbetet för att tillsammans med näringslivets företrädare, kommunens 

förtroendevalda och medarbetare förbättra företagsklimatet och kom-
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munens placering på Svenskt näringslivs ranking är ett pågående arbete 
och kommer fortsätta vara det de närmaste åren. 

• Övriga fokusområden för Företagarcentrums verksamhet är etableringar, 
besöksnäring och handel, företagande i Sala (såväl stötta befintliga som 
nya företag) samt stärka varumärket och attraktionskraften för Sala. 

ftfedborgarkontor 
• Fortsatt utveckling av information, service och tjänster till invånare. 
• E-Insyn kommer att införas för att medborgarna lättare ska få insyn i 

kommunala dokument. Syftet är att skapa öppenhet och tillgänglighet till 
kommunens diarium. 

• Fortsatt utveckling av Centrumbiografen för att kunna erbjuda den som 
en bra mötesplats för olika typer av verksamhet. 

• Säkerställa en säkrare miljö för vår IT -utrustning för att yttre omständig
heter inte ska medföra risker. 

• Sammanställa kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska (PoLätt) för 
publicering på Sala kommuns hemsida 

Kultur-och fritidskontor 
• Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge invånarna, i synnerhet 

barn och ungdom, möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, av
koppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och 
fritidssektorn. 

• Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrotts-
hall. 

• Utveckla kvarteret Täljstenen som kulturcenter. 
• Påbörja arbetet med en ny eller renoverad simhall. 
• Arbeta fram en kommunal folkhälsoplan för att påbörja ett strategiskt 

hälsoarbete. Syftet med en folkhälsoplan är att styra det arbete som bed
rivs för att främja folkhälsan och minska ohälsan. 

Samhällsbyggnadskontor 
• Arbetet med en kommuntäckande översiktsplan har startats och kommer 

att fortsätta under 2015 och 2016. 
• Nya småhusområden i Sala behöver planeras. 
• Planprogrammen för Evelund och Östra kvarteren fortsätter med detalj

planering och strategier för exploatering. 
• Åtgärdsvalsstudien för järnvägen genom Sala tätort ska slutföras första 

halvåret 2015 och resultera i åtgärdspaket på både lång och kort sikt. 
• Fortsatt arbete för att förverkliga bredbandstrategin och kommunfull

mäktiges mål om 100% anslutning till bredband år 2020 i Sala kommun. 
• Arbete med tillsyn omfattar till exempel enkelt avhjälpta hinder, säkerhet 

på lekplatser, olovligt byggande, siktskymmande vegetation mm. 

Tekniskt kontor 
• Inom parkdriften kommer arbetsmiljöarbetet avseende arbete i gatu

miljö, att vara fortsatt prioriterat under 2015. 
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• Matsvinnmätning och arbetet med att minska matsvinnet i verksamhet
erna kommer att få större utrymme än tidigare, vilket förhoppningsvis 
kan generera i en större medvetenhet kring miljöproblemen samt en 
bättre ekonomi. 

• Påbörja arbetet med ny servicebyggnad i stadsparken samt förändring av 
delar av stadsparken. 

• Energieffektiviseringsarbetet för fastigheterna fortsätter i samarbete med 
Hesa b. 

• Köket på Salbo förskola kommer att, från och med mars 2015, nyttjas som 
tillagningskök och en kock har anställts för att laga mat på plats. 

• Fortsatt utbyggnad av omstartstationer. 

• Slutföra byggnationen på området vid resecentrum. 

Räddningstjänst 
• Hantera de identifierade förbättringsområden som är relaterade till 

skogsbranden 2014. 

• Finna en lösning för övergripande ledning av större händelser, regionalt i 
Västmanland alternativt via en lösning enbart för räddningstjänsten Sala
Heby. 

• slutföra arbetet med att förändra förutsättningarna för deltidsorganisat
ionen. 

• Rekrytera en ny Stf Räddningschef efter pensionsavgång. 

• Delta i arbetet med ett nytt Handlingsprogram för räddningstjänst för 
mandatperioden 2014-2018. 

Civilförsvar 

• Genomföra en ny risk- och sårbarhetsanalys för Sala kommun. 

• Slutföra arbetet med upprättandet av ett lokalt krishanteringsråd. 

• Undersöka möjligheten att upprätta en ny och bättre anpassad krisled
ningscentraL 

Ekonomikontor 
• Som en del i ett långsiktigt arbete för att effektivisera och kvalitetssäkra 

kommunens upphandlingsarbete tillförs extra resurser under 2015. 

Personalkontor 
• Arbetet med att förverkliga intentionerna i den antagna Innovationsstra

tegin dras igång under 2015 och kommunen kommer bland annat att delta 
i Innovationsstafetten som arrangeras av Sveriges kommuner och lands
ting (SKL). 

• Uppföljning och utvärdering av företagshälsovård. Beslut om förlängning 
av avtal eller ny upphandling. 

• Samordna kommunens arbete med kompetensförsörjning 

58 (114) 



VERKSAMHETSFAKTA 

Verksamhetsmått 2012 

Antal årsarbetare Ksf 

Antal anställda tsv 313 

Antal anställda visstid 18 

sjukfrånvaro,% 3,2 

Tekniskt kontor 2012 

Vinterväghållning 

Kostnader totalt, tkr 3 712 

Kostnad/invånare, kr 171,73 

Lokalförvaltning 

Kostnader skadegörelse, tkr 163 

Kostnader städ, tkr 9 838 

Varav extrastäd, tkr 295 

Måltidsenhet 

Kostnader totalt, tkr 52 922 

Portion/ årsarbetare, styck 80 

Kostnader hyra, tkr 10472 

VA-verksamhet 

Kostnader totalt, tkr 28035 

Varav kapitalkostnad, tkr 7 938 

Intäkter från taxa, tkr 27 768 

Renhållning 

Kostnader totalt, tkr 23 235 

Kostnad/invånare, kr 1075 

Intäkter från taxa, tkr 20903 

Personal 

Kostnader löner, tkr 70950 

Kultur- och fritidskontor 2012 

Antal besökare Täljstenen 8 200 

Antal besökare på biblioteket 139 242 
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71 
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7 077 
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Kultur- och fritidskontor 2012 

Kommunal subvention per besök i Simhal- 38,00 
len 

Antal i %av de bidragsberättigade före- 11 
ningarna som har antagit en trygghetspo-
licy 

Andelen barnböcker av den totala utlå- 40,5 
ningen i% 
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Revisionens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSV AR 
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Enligt kommunallagen skall revisionen varje är granska all verksamhet som bed
rivs inom nämndernas verksamhetsomräden enligt god revisionssed. De skall 
pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn
punkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den inter
na kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. För att kunna uttala sig om 
all verksamhet måste revisorerna utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv 
välja vad man skall granska under varje år, all verksamhet kan av ekonomiska 
och effektiva skäl inte granskas varje år. Vad som kommer att granskas under ett 
revisionsår framgår av en revisionsplan som revisorerna beslutar om inför varje 
nytt verksamhetsår. 

ÅRET SOM GÅTT 

Revisorerna har haft 8 möten under året och har vid dessa möten träffat kom
munstyrelsens och nämnderas presidier och förvaltningsledningar. Varje revisor 
har ett särskilt uppdrag att bevaka antingen kommunstyrelse, nämnd eller ut
skott och vid sammanträdena har en rapport lämnats kring dessa. Likaså har 
varje lekmannarevisor rapporterat kring det bolag man är vald för. 

Revisorerna har även återkommande träffar med kommunfullmäktiges presi
dium gällande revisoreras uppdrag och budget. 

Följande granskningar har genomförts under 2014: 

• Gymnasieskolans anpassning efter minskat elevunderlag 
• Intern kontroll av debitering och redovisning av intäkter 
• EU -projekt- styrning och kontroll 
• Följsamhet mot fullmäktiges beslut 2010-2013 
• Intern kontroll inventarier vid skogs- och lantbruksprogrammet 
• Verksamhetsberättelse för mandatperiod 2011-2014 
• Granskning av delårsrapport 2014 
• Granskning av årsredovisningen 2014 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 Budget Awikelse 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

758 750 787 790 3 

758 750 787 790 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 
Revisorerna redovisar ett överskott mot budget på 3 tkr och uppvisar därmed en 
hög följsamhet gentemot budget. 

FRAMTIDEN 

• Utifrån lagkrav kommer liksom tidigare å r granskning av delårs rapport 
och årsredovisning att genomföras. 

• Förutom dessa kommer ett anta l verksamhetsrevisioner att genomföras 
baserat på revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

• Den nya revisionsgruppen påbörjade sitt arbete i janua ri 2015 och ska 
arbeta fram revisionsplan fö r 2015 under februari och mars. 
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Överförmyndarens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSV AR 
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Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över förvaltar
skap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga 
uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. 

Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål 
och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde. 

Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmynda
ren för i sin verksamhet och förfogar över. 

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna 
verksamheten. 

MÅLAVST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 
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Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån e 
hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras öv-
riga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen 
av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarena utför de 
uppdrag de är ålagda till enligt lag. För att uppnå detta ska överför
myndar-verksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med 
gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen. 
Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett 
enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad 
överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. Genom utveckl-
ing av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina 
uppdrag och även löpande, ska ställföre-trädarnas kompetens höjas . 
Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med 
gällande lagstiftning 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet medborgare: 

Uppskattade utbildningar har genomförts med stor uppslutning från 
ställföreträdarna. En utbildning hölls i oktober av personaladminist
rativa skäl. 

Överförmyndarhandläggarna kontaktar nya gode män, förvaltare och 
förmyndare och informerar dem om vad som ingår i uppdraget. ställ
företrädare som bor långt bort informeras via telefon. 

Informationen på hemsidan kontrolleras regelbundet och uppdateras 
vid behov, t.ex. när prisbasbeloppet ändras eller en lagändring sker. 

ÅRET SOM GÅ TT 

• En ny överförmyndarhandläggare anställdes i november. Ytterligare en 
jurist på enheten innebär att överförmyndaren kommer att bibehålla en 
rättsäker handläggning av aktuella ärenden. 

• Ändringar i föräldrabalken har medfört att överförmyndaren fått ytterli
gare ansvar och befogenheter. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget 

Kostnader 

Intäkter 

Nettokostnad 

EKONOMISKANALYS 

Driftbudget 

Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 

2 953 3 163 3 100 

160 197 301 

2 793 2 933 2 799 

65 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

Budget Awikelse 

3 323 223 

150 151 

3173 374 

Överförmyndaren redovisar överskott, 374 tkr. Detta beror på att bidraget för 
ensamkommande barn blev dubbelt så stort som budgeterat samt att kostnader
na för personal och gode män blev lägre än budgeterat 

FRAMTIDEN 

Migrationsverket har aviserat att antalet ärenden gällande ensamkommande 
barn kommer att öka. Detta beror på de ökade flyktingströmmarna från olika 
konfliktområden i världen. Det ställer krav på att överförmyndarhandläggarna 
kontinuerligt nyrekryterar ställföreträdare och utbildar dessa för sitt uppdrag. 
Denna ärendehantering är mycket tidskrävande. 

Verksamheten planerar för en rad utbildningsinsatser för både tjänstemän och 
nytillträdande förtroendevalda. Detta för att säkerställa att alla myndighets- utö
vare är väl insatta i gällande rätt samt praxis. 

Antalet ärenden där hjälpbehovet för huvudmannen grundar sig på psykisk 
ohälsa i kombination med missbruk ökar. Dessa ärenden ställer höga krav på 
ställföreträdarnas kompetens och förmåga att företräda huvudmännen. Arbets
belastningen på handläggarna, i form av stöd och kompetensutbildning, ökar. 

VERKSAMHETSF AKT A 

2012 2013 2014 

Antal årsarbetare 1,65 1,90 

Antal aktiva ärenden 358 359 342 

Antal redovisningsskyldiga 294 239 233 
ärenden 
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Bildnings- och lärandenämndens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHETSANSV AR 

Bildnings- och lärandenämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar. 

Till verksamheten hör 

• Förskola och pedagogisk omsorg, samt fritidshem 

• förskaleklass 
grundskola 
gymnasieskola 
grundsärskola och gyronasiesärskola med de direkta stödfunktionerna, 
exempelvis fritidsklubb (denna regleras av LSS) 

• kommunal vuxenutbildning 
svenska för invandrare (SFI) 
samhällsinformation 

• Särskild utbildning för vuxna 

• Kulturskola (ej reglerat i skollagstiftningen) 

Uppgifter som regleras i skollagstiftningen men fullgörs av andra nämnder är: 

• skolmåltider (Kostenheten, KS) 

• skolskjuts respektive elevresor (Enheten för samhällsresor, KS) 

• Uppföljningsansvaret enligt Skollagen (2011:800) 29 kapitlet 9 §(ar
betsmarknadsenheten, VON) 

Nämnden planerar årligen för lO sammanträden. 
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MÅLAVST ÄMNING 

Symbolbeskrivning 

Målen bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: ETT VÄXANDE SALA 

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

- Tillsynsbehov under kvällar, helger och nätter skall tillgodoses. 

- Skolan i Salaskall vara av god kvalitet och ha ett gott anseende. 

o 
• • 
® 

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

- Salaskall ha en gymnasieskola som erbjuder de mest efterfrågade 
programmen. 

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

-Vuxenutbildningen fungerar som ett komplement till övrig utbild
ning som hjälper innevånare att finna egen försörjning. 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

- Förskolan och skolan skall i samverkan med andra aktörer skapa 
trygghet och arbetsro och lägga grunden till att Salas barn och ung
domar intresserar sig för aktiviteter som i gott samspel med andra 
medborgare ger ett rikt och stimulerande liv i såväl utbildning, a r
betsliv och på fritiden. 

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

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

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

Sala har 13 grundskolenheter spridda runt hela kommunen. 

De mest efterfrågade gyronasieprogrammen är samhällsvetenskapliga- och 
naturvetenskapliga. Båda finns i Sala. 

Kulturskolan har breddat sin verksamhet och administrerar kulturgaranti i 
förskola och grundskola och ansvarar för musikprofilen på högstadiet. Drama 
finns inom ramen för kulturgarantin och som riktade elevhälsoinsatser. Dans 
finns inom kulturgarantin och från och med våren 2015 som valbar kurs. 

Vuxenutbildningen förutsätts öka möjligheterna att få arbete%. 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Elever och vårdnadshavare skall uppleva att verksamheten har god 
kvalitet och att de har möjlighet till inflytande. 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET. 

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

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

-Särskilt fokus ska sättas på elever i behov av särskilt stöd, ochfeller 
elever som är mindre mottagliga för traditionella inlärningsmetoder. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medborgare: 

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

Trådlöst datanätverk finns i alla undervisningslokaler, alla högstadieelever har 
lärplatta, gymnasieeleverna datorer och en elektronisk lärplattform är etable
rad. Stora fortbildningsinsatser görs för närvarande för att bättre nyttja IT i 
lärand et. 

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

PERSPEKTIVET MEDARBET ARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Kommentar till måluppfyllelse perspektivet medarbetare: 

skolförvaltningen gör inga egna enkätundersökningar, utan avvaktar 
den kommungemensamma enkäten som skall göras vart tredje år. 
Senaste mätningen gjordes 2013. 
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ÅRET SOM GÅTT 

• 31 förstelärartjänster inrättades. 
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• Beslut fattades om att bygga en ny förskola och skola i Ransta och ut
byggd förskola i Sätrabrunn. Förskolan i Salbohed byggdes ut. 

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

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

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

• Inflyttningen av småbarnsfamiljer är stark. Mellan februari 2012 och au
gusti 2014 är nettoinflyttningen i berörda årskullar över 70 barn, varav 
20 bara i år. 
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EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 

Kostnader 534 970 537 759 553 825 

Intäkter 83 678 88 235 91901 

Nettokostnad 451292 449 524 461924 

Verksamheternas nettokostnader 

Nämnd- och styrelseverk-
945 716 755 

samhet 

Kulturskola s 214 5472 6 291 

Central förvaltning 19 207 14 225 16 561 

Förskola 99 238 109 619 114 525 

Gymnasiesärskolan 7763 7 917 9152 

Grundsärskolan 11111 8 745 9 966 

Grundskola 206 031 205 367 214 284 

Gymnasieskola 95 688 93934 85 968 

Vuxenutbildning 4999 2 668 3 367 

SFI l 087 861 l oss 

Summa 451292 449 524 461924 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

Investeringar Bokslut -12 Bokslut-13 Bokslut-14 

Nettoutgifter 3 664 3085 3 514 

EKONOMISKANALYS 

Driftbudget 
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Budget Awikelse 

548 678 -5147 

85 601 6 300 

463 077 1153 

845 90 

6 262 -29 

13597 -2 964 

112 864 -1660 

11058 1906 

9 760 -206 

216 544 2 260 

85448 -520 

s 893 2 526 

806 -248 

463 077 1153 

Budget Avvikelse 

4590 1076 

Bruttokostnaden blev högre än budget på grund av ökade matkostnader med 1,2 
miljoner, förstelärare implementerades för 1,8 miljoner, !t-förvaltnings inköp 1,7 
miljoner samt högre personalkostnader för rehab och utbildning med 0,8 miljo
ner kronor. 

Även bruttointäkterna blev högre än budgeterat; förstelärarbidraget på 1,8 mil
joner, arbetsmarknadsstöd 0,7 miljoner, fakturerade elevassistenter 1,5 miljoner 
samt en delobudgeterade bidrag/stöd såsom Sparbanksmiljonen, Skapande 
skola och bidrag från Skolverket har bidragit med 1,2 miljoner. 

Nämnd- och styrelseverksamhet 

Nämnden lämnar ett överskott på 90 tkr på grund av mindre kostnader än bud
geterat. 
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Kulturskolan 
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Verksamheten lämnar ett underskott på 29 tkr då musikrådets bidrag på 200 tkr 
för kör- och orkesterverksamhet för vuxna aldrig utbetalades. 

Central Förvaltning 

Kansliet har haft högre lönekostnader än budgeterat på ca l mkr, i huvudsak be
roende på att lönekostnader inom elevhälsoområdet som egentligen skulle ha 
belastat grundskolans budget. Semesterlöneskulden för hela grund- och försko
lan redovisas dessutom i central förvaltning vilket belastat verksamheten nega
tivt med 1,9 mkr. 

Förskolan 

Effekten av skärpta rutiner kring färskoleavgifterna dröjer av redovisningsskäl, 
vilket gav 700 tkr mindre än budgeterat. Minskade kommunala intäkter från 
andra huvudmän (500 tkr) samt en o budgeterad verksamhet under en tid för att 
möta behovet av färskoleplatser bidrog ytterligare med 400 tkr i underskott. 

Grundsärskolan 

Verksamheten lämnar ett underskott på 206 tkr då lönekostnader varit något 
högre än budgeterat. 

Grundskolan 

Verksamheten lämnar ett överskott på 2 200 tkr som i huvudsak består av ett 
överskott på lönesidan. Under våren har många tjänster varit vakanta. Under 
hösten har dessa tillsatts. 

Gymnasiesärskolan 

Lämnar ett överskott på l 900 tkr och det är beroende på att Sala kommun har 
haft färre barn placerade i andra kommuner. 

Gymnasieskolan 

Central förvaltning- 700 tkr som är avskrivn ingskostnader, Kungsängsgymnasiet 
lämnar ett överskott på 775 tkr och Ösby lämnar ett underskott på 600 tkr på 
grund av att semesterlöneskulden var mycket högre än väntat. 

Vuxenutbildningen 

Verksamheten lämnar ett överskott på 2 526 tkr för kostnader för beviljade ut
bildningar. Komvux är inte i fas med beviljade utbildningar och budget ännu då 
kostnaden inte faktureras innan utbildningen är avslutad. 

Investeringar 
På investeri ngssidan så kommer 300 tkr att begäras överfört till2015 års budget, 
då en upphandling inte vart slutförd i tid. 700 tkr har inte använts. 
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FRAMTIDEN 

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

• l Sala tätort finns behov av nya och förnyade skollokaler. 

• Utbyggnaden av förskolor behöver ta fart, för att klara den ökade efter
frågan och samtidigt förbättra kvaliteten. 

• Gymnasieskolans programutbud, organisation och lokalisering ses över 
för att anpassas till efterfrågan och elevunderlag. Attraktionskraften för 
att studera i Sala behöver förstärkas. Det är bra för elever, Sala kommun 
och skolnämndens ekonomi. 

Verksamhetsledningens frågor 

• Sala kommun kommer att delta i Svenska kommunförbundets utveckl
ingsarbete PRIO för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet i sko
lorna. Det är nödvändigt för att befästa en positiv utveckling av elevernas 
skolresultat. 

• Lärarnas uppdrag ska starkare inriktas mot elevernas måluppfyllelse. 
Synsättet är att vi har höga förväntningar och att vi vet att vi kan få alla 
barn och elever att lyckas. En förutsättning för detta är en god psykisk 
och fysisk arbetsmiljö. 

• Det administrativa stödet till skolenheterna ska formas så att rektorerna 
ges utrymme att fokusera starkare på den pedagogiska ledningen av 
verksamheten. 

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

• skolväsendet måste anpassa sin organisation för att stå beredd att ta 
emot ökade flyktingströmmar från en orolig värld. 

• Olika kulturyttringar implementeras starkare i undervisningen genom 
kulturgarantin. 
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VERKSAMHETSF AKT A 

2012 

Antal årsarbetare 639,32 

Förskolan 

Antal barn i förskoleverksamhet 

- kommunal förskola 844 

- familjedaghem 68 

- kooperativ 131 

Grundskolan 

- grundskola och färskoleklass 2 123 

Skolba rnomsorg 798 

Särskolan 

Grundsär/träningsskola 31 

Fritidsklubb/fritids 22 

Kulturskolan 

Antal elever i Kulturskolan 450 

Gymnasium 

Elever i Sala kommuns gymnasie- 668 
skolor 

-varav elever från annan kom- 205 
mun 

salaelever hos annan skol hu- 392 
vudman 

GY-sär 

Elever i gymnasiesärskolor na 44 

varav elever f rån annan kommun 24 

salaelever i annan kommun 17 

Enheten för vuxnas lärande 2011 

Helårsplatser gymnasial vuxen- 142 
utbildning 

Helårsplatser grundläggande 23 
vuxenutbildning. 

Antal elever Svenska för invand- 69 
rare (snitt) 

74 (114) 

2013 
616,5 
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2014 
641 

873 

70 

143 

2 226 

840 

24 

15 

290 

553 

157 

389 

31 

13 

16 

2013 

145 

52 
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 

VERKSAMHET SANSVAR 

Vård- och omsorgsnämnden med förvaltning har till uppgift att fullgöra kommu
nens uppdrag inom socialtjänsten rörande individ- och familjeomsorg samt 
äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med sär
skilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
Föräldrabalken (FBL). 

Nämnden svarar också för vissa delar av psykiatrin samt ledningen av den kom
munala hälso- och sjukvården ink! hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). 

Till nämndens uppgift ingår även psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 
olyckor, bränder och katastrofer (POSOM). 

Grunden för verksamheten är att ge stöd, service och omvårdnad åt personer i 
kommunen som av olika skäl inte själva klarar av sin vardagssituation med målet 
att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. För att 
fullgöra uppdraget har vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) organiserat sig i 
olika verksamhetsområden; individ, familj, arbete (IFA) inklusive flyktingmotta
gande samt funktionsnedsättning (FO) och omsorg om äldre (ÄO) . 
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MÅLAVST ÅMNING 

Symbolbeskrivning 

M ä len bedöms inte vara uppfyllda 

Målen bedöms delvis vara uppfyllda 

Målen är uppfyllda 

Mätindikatorer saknas/Endast aktiviteter bidrar 

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges målsättningar 

PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

o 
• 
• 
® 

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

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

AKTIVITETER 

• Resultat, produktions- och effektivitetsmått ska utvecklas och 
följas upp för att kunna bedöma kvalitet och kostnadseffekt i
vitet så att rätt insatser sätts in. 

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

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Vård- och omsorgsnämnden ska aktivt verka för att minska milj öb e
lastningen. 

AKTIVITETER 

• Alla verksamheter inom förvaltningen ska källsortera. 
• Effektivare tjänsteresor genom nyttjande av bilpooL 
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PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Kommentar till måluppfyllelse för perspektivet hållbart samhälle: 
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En genomlysning för att få fram adekvata styrmått från verksamheten pågår. 

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

Bilpoolen används av alla verksamheter. 

PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

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

Alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorg ska få ett gott och 
respektfullt bemötande och insatserna ska utföras av personal med 
utbildning och kompetens för uppdraget. 

Kommuninvånarna ska ha tillgång till en god vård och omsorg. 

AKTIVITETER 

• Kontaktmannaskap och genomförandeplaner genomgående 
för alla. 

• l ökad utsträckning analysera och publicera resultat av kvali
tetsundersökningar som genomförs på nationell och lokal nivå 
samt utforma handlingsplaner för kvalitetsförbättring utifrån 
resultaten. 
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PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITE 

Målet är nöjda kunder /brukare med framgångsfaktorerna rätt bemö
tande, kompetens, tillräcklig bemanning, leverera med kvalitet, av
lastning för anhöriga, planering tid/resurs samt tillgänglighet. 

Arbetet ska utgå från värdeskapande processer enligt evidensbaserad 
praktik och kvalitetssäkrade insatser. En av grunderna för kvalitets
arbetet är hantering av synpunkter /klagomål. Brukarnas synpunkter 
och klagomål redovisas kontinuerligt till nämnden samt större avvi
kelser. Kvalitetsarbetet ska återkopplas till verksamhet. 

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

• Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent per
sonal. 

• Barn, ungdomar och vuxna får sina individuella behov av 
stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö. 

AKTIVITETER 

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

• Både på förvaltningsövergripande nivå och arbetsplatsnivå 
systematiskt kartlägga synpunkter /klagomål som inkommer i 
syfte att på ett effektivt sätt hantera brister i verksamheten. 
Arbetet ska ske så att ett lärande skapas i hela organisationen. 

• Implementering av värdighetsgarantierna. 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENSMEDBORGARE 

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att öka informationen om 
nämndens ansvarsområde genom att regelbundet ha öppna samman
träden samt utveckla kontaktpolitikeruppdraget ur ett brukarper
spektiv. 

AKTIVITETER 

• Utveckling av förvaltningens information på www.sala.se 
• Utveckla formerna för medborgardialog och brukarinflytande. 
• Anhörigträffar 
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I samband med arbetet Leda för Resultat har ett arbetssätt utformats som doku
menteras i kvalitetsledningssystemet Kvaliteten på verksamheten och på vilket 
sätt arbetet ska utföras samt hur brukarinflytande kan säkerställas kommer föl
jas upp. Arbetet med att bygga upp ledningssystemet har pågått under hela året 
med nya riktlinjer och dokument. Cheferna har börjat mäta och beskriva viktiga 
processer i valda delar av sina verksamheter i utbildningssyfte för att sedan för
ankra detta arbetsätt hos övrig personal. Utveckling av hemsidan samt E-tjänster 
pågår. Kvar att göra är att anpassa sidan för målgruppen FO, funktionsnedsatta 
med t.ex tal och bilder. Byte av dokumentationssystem för ÄO och FO har pågått 
under hela året, det arbetet leds av en projektledare. 

Äldreomsorg ÄO: För att bättre kunna analysera och arbeta med kvalitetsin
derindikatorer för god service har ett nytt avvikelsesystem Lisa introducerats. En 
metod för systematiskt arbete med kvalitetsregistren för de mest sjuka äldre i 
teamen har också påbörjats. Andelen äldre i ordinärt boende med hemtjänstin
satser har fortsatt att ökat. 

Individ familj arbete IFA: Institutionsplaceringarna inom område IFA har ökat, 
beror dels på ny lagstiftning samt ett antal kostsamma utredningsplaceringar av 
familjer med barn. Samtidigt har enheten arbetat med att öka insatserna på 
hemmaplan. Ett utökat uppdrag vad gäller flyktingmottagande samt mottagande 
av ensamkommande barn och ungdomar, har påverkat 2014 års bokslut. 

Funktionsnedsättningsområdet FO: All personal inom verksamhetsområdet 
FO har haft en halvdags föreläsning om att skapa "effektiva team". Verksamhet
erna kommer att fortsätta jobba med det temat som underlag under 2015. För att 
förstärka bemanningen och därmed möjligheter till mer aktiviteter på kortidsbo
endet skräddargränd har personalgruppen slagits samman med personalgrup
pen på den nystartade gruppboendet Karpgatan 2, vån l. 

Biståndsenheten: En brukarenkät med frågor om upplevt bemötande, tillgäng
lighet samt informationen från biståndshandläggare har genomförts under två 
mätperioder. Mars- maj och september- november. Svarsalternativen graderas 
från 1- 10 där 10 står för" i högsta grad" nöjd, tillräcklig information osv. 50 o/o av 
alla svar har legat på 10, någon enstaka har svarat l. Det är 112 personer som 
svarat på enkäten. Enkäten har deltas ut vid hembesök alternativt besök på för
valtningen. Förbättringsåtgärder som skall provas under 2015 är att skapa större 
tillgänglighet med hjälp av en telefonlinje/jourtelefon som är öppen hela dagen. 
Ett informationsmaterial som kan lämnas vid första kontakt med information och 
kontakuppgifter till biståndhandläggare. Samma enkät kommer att genomföras 
under 2015 med samma mätmånader som under 2014. 
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Kontaktmannaskap. ~enomförandeplan. värdi~hets~aranti och brukarstöd 

ÄldreomsorgÄO: Arbetet med att utveckla kontaktmannaskap och genomföran
deplaner som arbetsmetod för äldreomsorgen fortgår. l genomförandeplanen ska 
den enskilde kunna påverka i så stor utsträckning som möjligt hur, när och på 
vilket sätt insatser ges. Försök med att strukturera insatserna och målsättningar
na enligt äldres behov i centrum pågår i ett hemtjänstteam. En vidareutveckling 
av arbetet med genomförandeplaner och vårdplaner till gemensamma, verksam
hetsövergripande planer, så kallade samordnade individuella planer, pågår och 
kommer att utvecklas under 2015. Inom Vård och omsorgsboende, V åBo har 
brukar- och anhörigträffar genomförts i de flesta verksamhete r. Genomgång och 
analys av resultaten i brukarundersökningar har genomförts inom alla enheter. 
Handlingsplaner utifrån uppföljningen på dem är påbörjad. Arbetet med att 
skapa sammanhållna vårdkedjor inom hemsjukvården pågår i teamarbetet och 
tillsammans med landstingsvården i Sala. Efterlevnaden av Värdighetsgarantier
na för äldreomsorgen har mätts i samtliga enheter under en månad. Mätningen 
visade ett gott resultat på många enheter medan några enheter behöver jobba 
vidare med metoden. Mätningen visade också på behovet att tydligare definiera 
vad som garanteras. 

Funktionsnedsättningsområdet FO: l boendeformerna inom FO används en 
systematisk metod (Hur-pärmar) för att ta reda på hur de olika insatserna ska 
utföras utifrån brukarens behov /önskemål. Verksamheterna har under året ut
vecklat en organisation med kommunikationsombud för att strukturerat arbeta 
med AKK utvecklingen (alternativ kompletterande kommunikation) i syfte att 
underlätta kommunikation för brukare med behov av stöd vid kommunicering. l 
syfte att skapa brukarinflytande sker det regelbundna boenderåd på alla grupp
bostäderna. Daglig verksamhet har regelbundna träffar med en referensgrupp av 
brukare från dagligverksamhet Alla verksamheter som deltog i Öppna jämförel
ser kommer under 2015 attjobba vidare med att utveckla hur resultat och ana
lyser ska kunna bli ett bra arbetsunderlag för förbättringar. 
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Inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har kvali
tetsfrågorna fått allt större fokus under de senaste åren. Allt som sker 
inom nämndens ram har till syfte att vara till nytta för de som är i 
behov av våra tjänster. Alla medarbetare har rätten och skyldigheten 
att växa i sin profession. Detta är helt avgörande för verksamhetens 
utveckling. 
Fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling har mycket stor 
betydelse för alla medarbetares välmående på arbetsplatsen. Kvalitet, 
utveckling och kostnadseffektivitet är ledorden för detta arbete. 

Vård- och omsorgsnämnden ska ge förutsättningar för att medarbe
tarna i förvaltningens verksamheter trivs och känner sig trygga i ar
betet. 

AKTIVITETER 

• Fördjupat arbete kring arbetsmiljöfrågor i enskilda hem. 
• Utvecklingsaktivitet för arbetsplatsombud och chefer i syfte 

att förbättra samverkansarbetet 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

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

AKTIVITETER 

• Utveckla formerna för reflektion i arbetet som ett sätt för kva
litetsutveckling. 

• Inom ramen för FÖRSAM (förvaltningssamråd) och ENSAM 
(enhetssamråd) utveckla formerna i arbetet där medarbetar
na tillsammans med chefer utvecklar verksamheten i syfte att 
skapa bästa möjliga nytta för den enskilde brukaren. 
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Cheferna ska leda verksamheten utifrån angivna mål i verksamhets
planen och åtaganden i enlighet med lagstiftningen. Cheferna ska 
tillsammans med medarbetarna verka för att verksamheten utvecklas 
och effektiviseras i syfte att skapa bästa möjliga nytta för den en
skilde, samt skapa förutsättningar för delaktighet och en god arbets
miljö. 

AKTIVITETER 

• Översyn av ledningsstrukturen inom förvaltningen i syfte att 
skapa goda förutsättningar för ledning av verksamheten. 

• Skapa och utveckla yrkesstolthet hos medarbetare genom 
värdegrund, kundperspektiv och arbete med ständiga förbätt
rin ar. 
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Samtliga chefer inom förvaltningen har deltagit i föreläsningar som syftar till att 
få kunskap om hur man kan mäta, skapa nyckeltal och se över sina processer för 
att få ett jämnare flöde och säkerställa leveransen. Alla verksamheter har medar
betarsam tal, regelbundna APT träffar, planeringsdagar och ensamträffar. Nya 
lönekriterier har arbetats fram. Inom samverkansarbetet provas att arbeta i 
"verksammöten". Verksam för ordinärt boende har bl.a arbetat med arbetsmil
jöfrågor i enskilda hem samt med ergonomi. Mätningar av arbetsmiljörisker i 
ordinärt boende har inletts. Målet för en sjukfrånvaro understigande 5% nås inte, 
den blev 7,3 %. Här följs den nationella utvecklingen med stigande sjukskriv
ningstaL Samarbetsformerna med Previa har inte gett de resultat ledningen hade 
hoppats på. En utvärdering av Previa som leverantör av företagshälsovård pågår 
inför nya avtal. Teamutveckling för individcentrerad vård och omvårdnad pågår 
kontinuerligt. Här implementeras arbetssättet med riskbedömningar och planer. 

Utifrån de statliga medel som länet fått att kompetensutveckla personal inom FO 
2013-2014, har baspersona och chefer på område Fortbildats på Målardalens 
högskola i Evidensbaserad praktik och samverkan inom LSS motsvarande 7,5 
högskolepoäng. Det har även varit flera medarbetare på inspirationsföreläsning
en, där brukarfokus var huvudtemat. Tre chefer inom område FO har vidareut
vecklat sig i "Lösningsfokuserat team och ledarskap". 

Den stora skogsbranden som härjade i Västmanland under augusti månad när 
halva ordinarie personalstyrkan var på semester påverkade hela förvaltningen. 
POSOM gruppen jobbade under de två första veckorna dygnet runt med att bl.a. 
hålla ställningarna och informera organisationen, genomföra POSOM möten och 
logga all information, planera för evakueringa r med personal, platser, sängar, 
transporter och kontakter med anhöriga och sen genomföra evakuering av Vård 
och omsorgsboendet Björkgården samt tre hemtjänsttagare från Väs terfärnebo, 
samordna insatser av kyrkan och röda korset, svara på frågor i telefonen samt 
ringa till alla i det branddrabbade och avspärrade området ca 140 stycken, öppna 
och bemanna kriscenter i Västerfärnebo samt följa med och stötta dem som fått 
sitt hus förstört i branden vid första besöket till huset. Många medarbetare gjorde 
under den här tiden ett fantastiskt jobb under hög press 
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Cirka 100 brukare har under våren flyttat inom verksamhetsområdet ÄO. Anled
ningen till det är öppnandet av det nya boendet Johannesbergsgatan 2, samt för
ändring av verksamheten på Kaplanen till tryggt boende för äldre. Detta har kun
nat ske på ett tryggt och patientsäkert sätt tack vare att alla personalgrupper har 
arbetat intensivt med de omställningar som behövts. Under året har efterfrågan 
på Vård- och omsorgsboendeplatser V åBo ökat. Detta har inneburit svårigheter 
att verkställa boendebeslut i rimlig tid. Det första icke verkställda beslutet inom 
tre månader rapporterades i december. Korttidsplatser behöver användas till 
personer som väntar på boendeplats. Det leder till att utskrivningsklara från la
sarettet inte kan beredas korttidsplats. Under året har 2 368 t kr betalats till 
Landstinget för utskrivningsklara. Under året har verksamheten haft hög sjuk
frånvaro under olika perioder på grund av influensa och vinterkräksjuka. Dessu
tom har extraresurser behövts för att klara snabb omställning till flera brukare i 
hemtjänsten samt för att säkerställa omvårdnaden runt brukare med stora behov 
på V åBo samt på grund av omflyttningarna som gjordes vid evakueringen vid 
skogs branden. 

Anhörig och brukarträffar genomförs regelbundet inom V åBo. Förbättringsarbete 
gällande hygien vid tvätt av brukares kläder har genomförts. På Jakobsberg 
stängdes stora tvättstugan i huset när samtliga våningar fick egna tvätt- och 
torkmaskiner. All personal på V åBo har under hösten deltagit i en utbildningsdag 
runt bemötande. Sommarbemanningen i sjuksköterskegruppen var svårlöst. En 
stor arbetsinsats utfördes av de sjuksköterskor som tjänstgjorde med mycket 
extratimmar och flera förkortade semestrar till följd. Detta har behövt kompen
seras under hösten vilket medfört ökade kostnader. Under perioden har många 
nya medarbetare rekryterats till område ÄO i samband med öppnandet av det 
nya boendet, pensionsavgångar samt för att ersätta personal som slutat av andra 
anledningar. Många erfarna vikarier har kunnat erbjudas tillsvidareanställning. 
Det har inneburit att tillgången till erfarna vikarier inför sommarsemestrarna var 
mindre än tidigare år. l januari 2014 hade 369 brukare beslut om insatsen hem
tjänst. I juli 2014 hade 406 brukare insatsen hemtjänst, dvs en ökning med 37 
personer. 391 av dessa verkställdes av egen regi. Under hösten har ökningen 
fortsatt och antalet uppgår nu till423 som verkställs av den egna regin. 33 per
soner har valt privat utförare av serviceinsatser. Ersättning till privata utförare 
har under år 2014 uppgått till 323 tkr. Intraphone, systemet för verksamhetsupp
följning, har införts inom hemtjänsten. Webbaserad kontaktmannaskapsutbild
ning för all ordinarie personal inom hemtjänsten startad under hösten 2014. 
Dagverksamhet som vänder sig till personer med demenssjukdom flyttade till 
Johannesbergsgatan 2 i slutet av maj. Dagverksamhet som vänder sig tillpersoner 
med önskemål om rehabinsatser ochfeller social samvaro flyttade från Ekeby
gården till Jakobsbergsgården i början av juni. Anhörigstödjarna som arbetar 
med avlösning i hemmet har under året utfört 561 timmar hemma hos brukare. 
Samtliga personalgrupper har medverkat i arbetet med Äldreplan. 
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I slutet av maj avslutades Gröna Villan som gruppbostad och brukarna erbjöds 
nytt boende på de två nystartade gruppbostäderna Karpgatan 2 vån l och vån 3. I 
och med de två nystartade gruppbostäderna och verksamheten har ökat med fem 
fullvärdiga lägenheter. Inga extra resurser i form av personal har tillkommit om
rådet utan det har omfördelats och flyttats personal mellan verksamheterna. Vid 
flytten uppkom flytt och städkostnader som inte var tillräckligt budgeterat. Den 
icke fullvärdiga gruppbostadslägenheten på Johannesberg har varit kvar i områ
det under året och brukare har bott i den t.o.m nya gruppbostäderna startades på 
Karpgatan 2. Efter det har den stått tom. Under året har det rapporterats in ett 
icke verkställt beslut om gruppbostad till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
då tidsramen för gynnande beslut har överskridits och VOF därmed riskerar vite. 
Planeringen med att bygga ny gruppbostad har under året handlat om att hitta 
tomt samt att beställa ritning på ny gruppbostad efter underlag som togs fram i 
slutet av förra året. Beräknas inflyttningsklar april 2016. l december fanns det 
tre icke verkställda servicebostadsbeslut Dessa förväntas verkställas under 2015 
då VOF fått resurser till att starta en ny servicebostadsbas med personal. Flera av 
de brukare som i dag bor i servicebostäder har behov av gruppbostad p.g.a av 
ålderssjukdomar som t.e.x demens och kräver därmed mer omvårdnad. Utökad 
bemanning p.g.a av vård i livets slut. Daglig verksamhet har regelbundna etikträf
far för personalen för att bättre kunna fördjupa sig i olika svåra etiska problem 
och situationer på arbetet. Höstens etikträffar har tagit underlag till frågor från 
funktionshinderforskaren Karin Barron som författat en hel ordlista med ord 
som ibland används i omsorgsverksamheter och som är exempel på maktspråk 
och ska användas. De har sedan diskuterats om hur personalen själva i verksam
heten använder det maktspråket. Inspektionen för vård och omsorg, IVO har gått 
vidare till förvaltningsrätten med två icke verkställda stödfamiljsbeslut och för
valtningen riskerar därmed vite. Under hösten påbörjades en omorganisation av 
verkställighet för insatserna familjehem, stödfamilj, kontaktperson, avlösarser
vice samt ledsagare. Den 1/1-15 flyttades verkställigheten för familjehem och 
stödfamilj över till område IFA och flyttas för kontaktperson under första kvarta
let -15. En tjänst har överförts från område FO till l FA för att möjliggöra verkstäl
lighet av beslut. Poolen har i slutet av året omorganiserats och enhetschefen för 
dagligverksamhet har utökat sitt chefsuppdrag med 6 poolpersonaL Verksamhet
en personlig assistans har ökat i omfattning med två nya ärenden där FO betalar 
de 20 första timmarna. sjuklönekostnaderna för personlig assistans externa utfö
rare har ökat. Alla verksamheter inom FO har implementerat schemamodellen 
årsarbetstid. Den schemamodellen ger personal möjlighet till att själv styra sin 
arbetstid utifrån verksamhetens behov. Det underlättar även samverkan beman
ningsmässigt mellan verksamheter. Det blir en större kontinuitet för brukarna då 
ordinarie personal kan ta extraturer vi kortfrånvaro. Beslut om boende med sär
skild service för barn och unga ( skolboende i annan kommun) var vid årets bör
jan sex stycken, det var budgeterat för fem. Under året har även två nya skolbo
endebeslut tillkommit vilket har bidragit till underskottet. De övriga kostnaderna 
för externt boende har inte räknats upp utifrån vad de kostade 2013 och bidrar 
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därmed också till underskottet. Kortidsboendet har under året utökats med flera 
beslut, verksamheten klarar inte att verkställa fler beslut med nuvarande be
manning och befintlig budget. Verksamheten har finansierat kultur och fritidkon
torets sommarläger i form av matkostnader utifrån ett nämndsbeslut taget 2006, 
den kostnaden fanns inte i budgeterat. 

Biståndsenheten 

Den första mars gjordes det chefsbyte på biståndsenheten och verksamhetschef 
för område FOblev biståndsenhetens närmaste chef, rekrytering av enhetschef 
för biståndsenheten är klar. Under hela året har ett omfattande utvecklingsar
betet pågått som syftar till att förbättra och förstärka kompetens, rutiner samt 
metoder för utredning. Detta har bl.a resulterat i en handlingsplan med åtgärder 
för förbättringar. En konsulent rekryterades till verksamheten som ett led i ut
vecklingsarbetet. En av handläggarna har utbildats till processledare i ÄBIC, äl
dres behov i centrum som är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med 
gemensamt språk och strukturerad dokumentation. Processledaren har under 
året utbildat övriga soL-handläggare i ÄBIC. I slutet på året påbörjades byte av 
utrednings- och dokumentationssystem. Verksamheten har haft en tillsyn från 
IVO på myndighetsutövningen gällande hemtjänst. Tillsynen inriktade sig på hela 
processen från ansökan till verkställighet 

Individ familj och arbete IFA 

Under 2014 har IFA organiserats om för att ytterligare effektivisera verksamhet
en och göra densamma mer tydlig. Verksamheten har organiserats så att alla in
satser både vad det gäller myndighetsutövning och öppenvård ligger inom 
samma område och under samma enhetschef. Till sitt stöd och i en mer direkt 
arbetsledningsroll har enhetscheferna rekryterat konsulenter. Omorganisationen 
genomfördes 1/3 2014. Under året har IFA rekryterat nya enhetschefer inom alla 
enheter totalt fyra stycken. Arbetet har under året intensifierats med att minska 
kostnaderna för försörjningsstöd och erbjuda personer som av olika anledningar 
står långt från arbetsmarknaden möjligheter att hitta alternativa vägar till egen 
försörjning. Olika alternativ och möjligheter till att komma vidare har tagits fram 
och erbjudits. Jobbcenter startade i mars och innebär att personer som söker 
försörjningsstöd hänvisas till Jobbcenter för att där utredas vad gäller behov av 
insats för att korta tiden i försörjningsstöd. Under året har 204 personer hänvi
sats från försörjningsstöd till Jobbcenter av dessa har 37 personer avslutats. Av 
dem har 34 personer gått tilllönearbete. Erfarenheterna så långt visar att de per
soner som hänvisats till Jobbcenter står betydligt längre ifrån arbetsmarknaden 
än väntat. Detta gör att jobbcenterverksamheten måste arbeta mer med indivi
duell planering, friskvård, samtal, enskilt och i grupp samt lägga tid på omfat
tande individuell kartläggning än vad som förväntades. Inskrivningstiden kan 
därför bli något längre för vissa deltagare. Personer som tidigare ingick i Navi
gatorcentrum ingår idag i jobbcenterverksamheten. N avigatorcentrum har en 
personal anställd som sköter KIA, (kommunala informationsansvaret J och KAA 
(kommunala aktivitetsansvaret) d.v.s uppföljning och sysselsättning av ungdo-
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mar som inte väljer att gå gymnasiet. Antalet personer i olika arbetsmarknadsin
satser under året har varit totalt 336 personer. 184 personer har avslutats. Av 
dem har 58 personer gått till lönearbete och nio personer gått till studier med 
CSN-stöd. Ett socialt företag har startats. Ett samverkansprojekt med arbetsför
medlingen "Matcha Mångfald" har startats. Projektet syftar till att underlätta för 
nyanlända att komma in på den lokala arbetsmarknaden i Sala-Heby. Samtliga 
elever inom gymnasieskolans åk 1 i Sala, har erbjudits möjlighet till feriearbete 
på alla skollov. Totalt har 253 ungdomar sökt feriearbete under året, av dessa har 
140 erbjudits platser och 129 stycken av dessa har tackat ja till feriearbete. An
ledningen till att alla som sökt inte kunnat få feriearbete har varit en viss svårig
het att rekrytera feriearbetsplatser samt att en del ungdomar tackat nej när de 
väl erbjudits plats. Under 2014 har ett nytt avtal gällande mottagandet av ensam
kommande asylsökande barn och ungdomar skrivits, avtalet innehöll i ett första 
skede en utökning från tre till sju mottagna ungdomar, avtalet utökades under 
hösten till att gälla totalt 14 stycken barn och ungdomar med start 1/1 2015. För 
att möta detta utökade behov har i avvaktan på om och nybyggnad av lokaler, 
Fyrklövern flyttat till tillfälliga lokaler på Lindgården. Under året har ett nytt s.k. 
PUT boende (permanent uppehålls tillstånd) öppnat i Gröna villan. Integrations
enheten har erhållit ett bidrag på 75 000 kronor från Salasparbank ur den s.k. 
milj on en för att arbeta och stötta föreningslivet att inkludera flyktingar i sina 
respektive verksamheter. Föräldrautbildningar för nyanlända har genomförts i 
samarbete med skolförvaltningen. Fadderverksamhet samt flyktingguide för ny
anlända har införts. Ett nytt avtal gällande flyktingmottagande har skrivits med 
migrationsverket där kommunen förbinder sig att ta emot upp till60stycken 
vuxna flyktingar, mot tidigare 40. 

Komplicerade familje- och barn/ungdomsplaceringar har ökat. Av 11 placeringar 
har sex stycken personer varit placerade på Hem för vård och boende, (HVB
hem) för utredning. På dessa utredningshem debiteras dygnskostnaden inte en
bart på det placerade barnet utan även för föräldrar som deltar i utredning 
ochfeller behandling. Av de sex barn som placerats med den ena eller båda sina 
föräldrar har ett barn bott kvar efter utredningstid på en beha ndlingsavdelning 
övriga har kommit hem och erbjudits öppenvårdsinsatser. 

Antalet inledda utredningar har ökat på grund av nya föreskrifter från Socialsty
relsen(SOSFS 2014:4) som gäller from oktober 2014. Dessa riktlinjer innebär att 
kommunernas ansvar skärps vad gäller att ingripa när ett barn misstänks ha bli
vit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Socialnämnden skall utan 
dröjsmål starta en utredning. Föreskrifterna är rättsligt bindande och innebär en 
detaljreglering av socialtjänstlagens stadgar. De omfattar även vuxna som utsätts 
för våld. Från lagändringens start har antalet inledda utredningar på barn- och 
ungdomsgruppen ökat, under 2013 inleddes 30 utredningar på inkomna anmäl
ningar under 2014 inleddes 47 utredningar på samma ärenden. Under sista kvar
talet 2014 har en ökning noterats av konsulterande telefonsamtal med främst 
kommunens olika skolor gällande oro för våld. skyddsplaceringar av hela familjer 
har gjorts p.g.a. hedersrelaterat våld. Även hos vuxengruppen har antalet place-
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ringar enligt LVM/ skyddsplaceringar samt långvariga placeringar ökat. En över
syn och förändring av familjehems/familjerättsgruppens arbete har pågått under 
året. Under 2014 har behovet av insatser inom kommunpsykiatrin ökat samt 
behovet av bistånd för målgruppen i form av boende eller boendestöd. 

EKONOMI 

Sammanställning av nämndens kostnader och intäkter 

Driftbudget Bokslut -12 Bokslut -13 Bokslut -14 

Kostnader 504 744 535 878 565 226 

Intäkter 122 660 143 156 135 265 

Nettokostnad 382 084 392 722 429 961 

Förvaltningsövergripande vht 2140 -1000 11926 

Individ, familj och arbete 74 079 82 717 78479 

Omsorg om funktionshind-
84 501 77180 82 873 

rad e 

Omsorg om äldre 221 364 233 824 256 684 

Summa 382 084 392 722 429 961 

Sammanställning av nämndens nettoutgifter för investeringar 

l nvesteringar 

Arbetstekniska hjälpmedel 

Nettoutgifter 

EKONOMISK ANALYS 

Driftbudget 

Bokslut-12 Bokslut-13 Bokslut-14 

517 306 3 255 

517 306 3 2S5 

Budget Awikelse 

554 464 -10 762 

130 500 4 765 

423 964 -s 997 

14 585 2 659 

75 096 -3 383 

79 326 -3 547 

254 957 -1 727 

423 946 -5 997 

Budget Awikelse 

6 406 3 152 

6406 3152 

Under perioden har förvaltningens ram minskats med - 581 tkr p.g.a centrali
sering av löneadministrationen. Tillkommande omfördelning mellan förvaltning
arna har varit +644 tkr för företagshälsovård. 

Nettoresultatet avviker från periodbudgeten med - 6 mkr. Av detta är 0,6 mkr 
semesterlöneskuld vid årsskiftet och 2,4 mkr är medicinskt färdiga kostnader. 
Förvaltningsövergripande har gjort ett överskott på 2,6 mkr p.g.a. intäkter från 
poolen, ÄBIC, skogsbranden och företagshälsovård. 

Intäkterna på +4,7 mkr består bl.a. av högre intäkter från Försäkringskassan för 
personlig assistans på +2,5 mkr då det kommit fler beslut än budgeterat samt 
interna intäkter för poolpersonal från Resursenheten. 

Kostnaderna överskrider resultatet med 10,7 mkr, varav hemtjänst, externt skol
boende, ökade kostnader för vikarier samt de tj ugo för sta timmarna för personlig 
assistans är den övervägande delen. 
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Inom hemtjänstområdet har personal den största underskotten på 2,2 mkr och 
övriga verksamhetskostnader på 1,8 mkr. 

Omsorgen om äldre har lägre hyror än budgeterat med 3,2 mkr samt perso
nalomkostnaderna 0,3 mkr lägre mot budget. 

Området FO uppvisar ett underskott på 3,5 mkr där personalkostnaderna har 
ökat med 1,6 mkr på grund av ökad behov av bemanning bl.a. i vård vid livets 
slut. 

Inom området IFA har största underskottet varit för placeringskostnader på både 
barn och vuxna med 5,5 mkr. 
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lliiiiiiiiiiiii Ack kostnad 
2014 
Budget2014 

Budget: 6 369 tkr 
Utfall: 9 437 tkr 

Awikelse:- 3 068 tkr 

Under perioden har investeringar gjorts för 3,2 mkr av totalt budgeten på 6,4 
mkr. Den största delen utgör inventarier till Johannesbergsgatan. 

89 (114) 



FRAMTIDEN 

Äldreomsorgen ÄO 

90 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

Nio platser för vård- och omsorgsboende kommer under våren att öppnas på 
Parklängan 3. Anhörigcenter kommer att startas i Kaplanens bottenvåning under 
våren 2015. Verksamheten kommer att vända sig till samtliga anhöriga inom för
valtningens alla verksamhetsområden med t ex samtalsstöd, råd, kurser och cirk
lar. Behovet av hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser har under de tre sista åren 
ökat och ökningen väntas fortsätta även under år 2015. Hemtjänstbeslut för per
soner som bor på VåBo kommer att införas under året om/när de nya beman
ningsriktlinjerna träder i kraft. Under 2015 behöver nya digitala trygghetslarm 
för ordinärt boende avropas från det upphandlade ramavtalet. När de finns på 
plats kan arbetet med nya tekniska lösningar t. ex kameratillsyn nattetid påbör
jas. Fortsatt arbete med ständiga förbättringar som arbetssätt. Utvecklingsar
betet med Previa fortsätter. Arbetet med att utveckla dokumentation via mobila 
system fortsätter inom hela området äldreomsorg. Ny teamarbetsstruktur och 
gemensam metod för teamträffar kommer att implementeras under våren. Fort
satt arbete med att utveckla ledningssystemet genom att beskriva verksamhetens 
processer och rutiner. 

Funktionsnedsättningsområdet FO 

Efterfrågan på insatser inom alla verksamheter fortsätter öka inom området. l 
januari 2015 fanns det två gynnande servicebostadsbeslut som inte kunnat verk
ställa p.g.a. av bostadsbrist. Under året ska en ny servicebostads bas med tillhö
rande personalgrupp startas. Arbete med att bygga ny gruppbostad kommer att 
påbörjas under andra halvan av 2015. Den planeras stå inflyttningsklar våren 
2016. Arbetsbelastningen har ökat och kommer att öka för chefer då området 
utökas med både en ny servicebostadsgrupp och gruppbostad. Det finns ett be
hov av ytterligare en enhetschef på området för att klara av att utveckla och följa 
upp verksamheterna utifrån brukarsäker het, ekonomi samt personalens arbets
miljö. Nämnden rapporterar in tre icke verkställda stödfamiljsbeslut under 
första kvartalet 2015 till IVO. Omorganiseringen av verkställighet för insatserna 
familjehem, stödfamilj, kontaktperson, avlösarservice samt ledsagare förväntas 
vara helt klar under första kvartalet 2015. Det är ett ökat behov av insatser p.g.a. 
att målgruppen åldras vilket inte ser ut att avta 2015. Ökat behov av nya och lo
kaler inom dagligverksamhet då de befintliga grupperna har för många deltagare 
inom Kortidsboendet skräddargränd klarar inte att verkställa fler beslut med 
befintlig budget. Fortsatt arbete med ständiga förbättringar samt beskriva verk
samhetens processer. Verksamheterna fortsätter med att utveckla arbete med att 
öka brukarmedverkan. Arbetet med att skapa en modell för arbetsrotation som 
verksamhetsförbättring kommer att fortsätta under året. 

Biståndsenheten 

Det påbörjade utvecklingsarbetet fortsätter under det kommande året och i april 
börjar en ny enhetschef som fortsätter driva denna utveckling vidare. Fortsatt 
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arbete med att arbete utifrån ÄBIC, äldres behov i centrum. Under året kommer 
verksamheten även se över möjligheten att införa motsvarande system för LSS 
handläggning, BIC (behoven i centrum). Beroende av beslut från socialstyrelsen 
gällande specificerade insatsbeslut kring individ anpassad vård på V åBo kommer 
biståndshandläggarna börja med sådan handläggning. 

Individ familj arbete IFA 

Översyn av bemanning och arbetsbelastning gällande myndighetsutövningen 
främst vad gäller barn och ungdom kommer att göras. Behov av en klar och tydlig 
personalstrategi för att rekrytera, behålla och utveckla kompetensnivån vad gäl
ler socialsekreterare inom IFA hela verksamheten kommer påbörjas. Fortsätta 
utvärdera hemmaplanslösningar för barn/ungdomar och vuxna för att möta upp 
behov och minska placeringar. Ett eller flera kvalificerade familjehem behövs 
snarast som ett alternativ till barn och ungdomsplaceringarna. Ny organisation 
kring familjerätts/familjehemsgruppen genomförs. Samarbetet med arbetsför
medlingen behöver utvecklas så att ungdomar snabbare kan komma in i aktivi
tetsstöd och sysselsättning. Översyn och utveckling av flyktingmottagandet ska 
göras. Samarbetet med psykiatrisk öppenvård för barn/ungdomar och vuxna 
behöver utvecklas för att kunna möta upp ett bredare fält av problemområden 
tillsammans med landstinget. Start av cafeverksamhet på Kaplanen, eventuellt i 
form av socialt företag. Start av Familjecentrall/4 2015. Nytt boende för ensam
kommande barn och ungdomar kommer att öppnas på Tränggatan 10-12 samt 
orobyggnation av nuvarande lokaler på Fyrklövern ska ske under första halvåret 
2015. 
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VERKSAMHETSFAKTA 

Text 2012 

Antal årsarbetare 636 

Antal särskilda boendeplat- 272 
ser Sol 

-varav anpassade för per- 7 
soner med psykiska funkt-
ionshinder 

-varav antal korttidsplatser 36/19 
Sol 

Antal korttidsboendedygn 9175 
Sol 

Antal personer med hem- 327 
tjänstinsatser 1/10 

Antal beslut bostad vuxna 66 
LSS 

Antal personer med insat- 6/35 
sen personlig ass i sta n s 
LSS/LASS 

Antal personer med insat- 75 
sen daglig verksamhet LSS 

Antal beslut boendestöd 51 
kommunpsykiatri 

Antal beslut elevhemsbo- 14 
ende i annan kommun LSS 

Antal hushåll med försörj- 733 
ningsstöd 

Antal personer placerade 29 
på institution 

Antal deltagare i arbets- 384 
marknadsinsatser 

Navigatorcentrum 63 

Antal ungdomar i feriear- 128 
bete 

Antal mottagna flyktingar 79 
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2013 

633 

269 

7 

19 

7 487 

374 

78 

3/32 

86 

40 

8 

720 

34 

308 

25 

126 

131 
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2014 

694 

256 

7 

15 

l u 

423 

(egen regi) 

73 

5/34 

82 

45 

9 

627 

30 

336 

Ingår i jobbcenter 

129 

100 



EKONOMISKA SAMMANsTÄLLNINGAR 

Kommunens redovisning 

RESUL T ATRÄKNING 

TKR Not Redovisat 
2013 

Verksamhetens intäkter l 252 151 

Jämförelsestörande intäkt l 29 940 

Verksamhetens kostnader 2 -l 250 674 

Avskrivningar 3 -51 222 

Verksamhetens nettokostnader -1019 805 

skatteintäkter 4 839 004 

Generella statsbidrag 

och utjämning 5 252 457 

Finansiella intäkter 6 4 688 

Finansiella kostnader 7 -11 239 

Resultat före extraordinära poster 65106 

Extraordinära intäkter o 

Extraordinära kostnader o 

Arets resultat 65106 
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Budget Redovisat 
2014 2014 

266 595 274 040 

-1320 018 -1 336 727 

-55 773 -50 364 

-1109 196 -1113 052 

855 680 854 484 

259 160 265 040 

4 178 4826 

-14 174 -10 165 

-4 352 1135 

o o 

o o 

-4352 1135 



KASSAFLÖDESANALYS 

TKR Not Bokslut 2013 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETE N 

Årets res u l ta t 65106 

Justering för av- och nedskrivningar 51222 

Justering för gjorda avsättningar 4 524 

Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur 772 

Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 8 8986 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 130 609 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 267 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -1503 

Ökning/minskning förråd och varulager -294 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 146 079 

INVE5TERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella tillgångar -111 067 

Försäljning av materiella tillgångar 7 273 

Investering i finansiella tillgångar o 

Försäljning av finansiella tillgångar o 

Investeringsbidrag 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 -103 794 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 87000 

Amortering av långfristiga skulder -18 596 

Minskning av långfristiga fordringar 3988 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 72 392 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -2 277 

Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur -2 277 

Arets kassaflöde 112 399 

likvida medel vid årets början 21372 

likvida medel vid årets slut 133 772 
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Budget2014 Redovisat 2014 

-4 352 1135 

55 773 50 387 

284 -3 815 

3 768 772 

o -470 

55473 58410 

o 5 709 

o 39497 

o 346 

55473 103 962 

-119 746 -80 908 

8000 2 317 

o -103 

o 356 

10400 

-111 746 -67937 

81200 o 

-19 611 -18 250 

3 200 4 298 

64 789 -13 952 

-3 768 -3 464 

-3 768 -3 464 

4 748 8 208 

25080 133 772 

29828 141980 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 

Maskiner och inventarie r 11 

Finansiella anläggningstillgångar 12 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd, lager, exploateringsfastigheter 13 

Kortfristiga fordringar 14 

Kassa och bank 15 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 16 

-d ä r av resultatutjämningsreserv 

-därav årets resultat 

-därav övrigt eget kapital 

Avsättningar för pensioner 17 

skulder 

Långfristiga skulder 18 

Kortfristiga skulder 19 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 
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2013 

818 892 

75976 

108 038 

1002 905 

3 355 

83 747 

133 772 

220873 

1223 778 

607 482 

15100 

65106 

527 277 

38162 

359 727 

218 407 

578134 

1223 778 

95 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

Budget Redovisat 
2014 2014 

851 701 

72 248 

102715 

l 080 966 1026 663 

3 061 3 009 

101014 78038 

39 769 141980 

143 844 223 027 

1224 811 1249 690 

556 966 608 617 

15100 15100 

-4 352 1135 

546 218 592 382 

30724 39669 

417 211 346 964 

219 910 254 439 

637 121 601404 

1224 811 1249 690 



Panter och ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser 20 

Borgensåtaganden 21 

Operationella leasingavtal 22 

Hyresavtal verksamhetsfastigheter 23 

2013 

611651 

583 025 

2 922 

55888 
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2013 

578 529 

621659 

4179 

40336 

Kommunen har pensionsutfästelser åt Sala - Heby Energi AB och Västmanlands 
Avfalls AB. 

Sala kommun har i april 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 
som per 2014-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressav
tal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regress
avtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun har lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i för
hållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sala kommuns ansvar enligt 
ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till299 065 476 978 kr och 
totala tillgångar till 290 729 650 160 kr. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 901 774 483 kr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 875 656 740 kr. 

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

Sala kommun har ett skogsinnehav på 4 912 ha med ett grovt beräknat mark
nadsvärde på ca 270 mkr som till betydande delligger utanför balansräkningen. 
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NOTER 

TKR 

Not l Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 

Taxor avgifter, ersättningar 

Hyror och arrenden 

Bidrag 

varav jämförelsestörande intäkter: 

återbetalning AFA 

prestationsersättning 2012/2013 

Försäljning verksamhet och entreprenad 

Försäljning anläggningstillgångar 

Försäljning exploateringsfastigheter 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Löner och sociala avgifter 

Pensionskostnader in kl särskild löneskatt 

Inköp anläggningstillgångar och underhållsmaterial 

Bränsle, energi och vatten 

Köp av huvudverksamhet 

Övriga tjänster 

Lokal- och markhyror 

Lämnade bidrag 

Övriga kostnader 

Not 3 Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Maskiner och inventarier 

Nedskrivningar 

Not4 skatteintäkter 

Kommunalskatt, preliminär 

slutavräkning 2012 
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2013 2014 

26 292 28 820 

75 826 75 718 

14 819 16 819 

99 883 89040 

20 372 

9 570 

59 952 61378 

s 320 1206 

l 061 

282 091 274 040 

738 095 774196 

65 311 65 257 

27 809 27 933 

31558 30110 

134 417 134 787 

113 296 139 768 

20 515 19 722 

55 550 56 370 

64125 88 584 

1250 674 1336 727 

28828 31328 

22 214 18 948 

180 88 

51222 50364 

843 763 843 763 

516 



TKR 

slutavräkning 2013 

slutavräkning 2014, prognos 

Not 5 Kommunalekonomisk utjämning och LSS 

l n ko mstutjä m ni ngsbidrag/ avgift 

Kostnadsutjämning 

Regleringsbidrag/avgift 

strukturbidrag 

LSS utjämningsbidragf-avgift 

Fastighetsavgift 

Not6 Finansiella intäkter 

Bankränta 

Ränta SHE AB 

Avkastning kommunala bolag 

Övriga ränteintäkter 

Övriga f inansiella intäkter 

Borgensavgifter 

Ränta förlagslån 

Not 7 Finansiella kostnader 

Låneräntor 

Finansiell kostnad pension 

varav effekt av förändrad d iskonteringsränta 

Indexuppräkning Citybanan 

Not 8 Justering av övriga ej rörelsekaQitaiQåverkande QOSter 

Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar 

Realisationsvinst vid försäljning av aktier 

Förändring skuld anläggnings-/anslutningsavgifter VA 

Upplösning invester ingsbidrag äldreboende 

98 (114) 

98(114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

-5 274 -2 358 

152 

839 004 854484 

209 048 217 634 

-3 761 7 502 

9 850 s 045 

2 262 

626 -3 563 

36 694 36160 

252 457 265 040 

128 343 

1262 952 

308 401 

221 43 

164 150 

2 493 2 843 

112 94 

4688 4826 

7 896 9 216 

3 077 425 

2 363 

265 524 

11239 10165 

-4 941 -878 

o o 

13 931 755 

-347 
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Utdelning Sala Kulturfond 

Not9 Investeringsnetto 

l nvesteringsutgifter 

l nvesteringsinkomster 

varav fastighetsförsäljningar 

varav försäljning finansiella tillgångar 

varav investeringsbidrag 

Not Mark, b~ggnader och tekniska anläggningar 
10 

Markreserv 

Verksamhetsfastigheter 

varav pågående projekt 

Fastigheter för affärsverksamhet 

Publika fastigheter 

Fastigheter för annan verksamhet 

Ack Investeringar 

Ack Avskrivningar 

Ingående bokfört värde 

Nyanskaffning 

Avyttring 

Arets Avskrivningar 

Nedskrivning 

Reavinster 

Utgående bokfört värde 

Not Maskiner och Inventarier 
11 

Maskiner 

Inventarier 

99 (114) 

99 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

-4 

8 986 -470 

-111067 -81 011 

7 273 13 073 

7 043 2 317 

o 356 

o 10400 

-103 794 -67 937 

19130 19 520 

592 241 612 996 

143 098 4 828 

128 553 137 242 

64 898 63 334 

14 070 18608 

818 892 851701 

1101983 1193 167 

-350 208 -374 275 

751 775 818 892 

98 226 65 569 

-7 043 -2 263 

-28 828 -31 329 

-180 -46 

4 941 878 

818 892 851701 

28 369 24 796 

37 539 38004 
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Bilar 

Ack Investeringar 

Ack Avskrivningar 

Ingående bokfört värde 

Nyanskaffning 

Avyttring 

Årets Avskrivningar 

Nedskrivning 

Utgående bokfört värde 

100 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

10067 9447 

75 976 72 248 

245 892 239 688 

-160 083 -163 712 

85 809 75976 

12 610 15 316 

-230 -54 

-22 214 -18 948 

-42 

75 976 72 248 

Not Finansiella anläggningstillgångar 
12 

Aktier i Sala l ndustrifastigheter AB 5 075 5 075 

Aktier i Kommunaktiebolaget 2 2 

Aktier i Sala-Heby Energi AB 88 88 

Aktier i Vafab 4442 4442 

Aktier i Sala Silvergruva AB 5 000 5 000 

Aktier i Salabostäder AB 10 247 10 247 

Andelskapital Kommuninvest ekonomisk förening l 020 l 020 

Andelar l 009 756 

Bostadsrätter 40 40 

Förlagsbevis Kommuninvest 3800 3800 

Citybanan 18 526 17 754 

Utlämnat lån Sala-Heby Energi AB 58 790 54 492 

108 038 102 715 

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapitaL Komm unin
vest har därefter beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 3 760 t kr för Sa la kommun. Totalt 
andelskapital i Kommuninvest uppgick 2014-12-31 till 4 780 tkr. 

Upplösning av bidraget till Citybana n, ursprungligen 19 298 tkr, har påbörjats 2013 och upplöses 
över 25 år. 

100 (114) 
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Not Förråd, lager, ex(lloateringsfastigheter 
13 

Lager Ösby Naturbruksgymnasium 

Centralförråd 

Lager glasskulpturer/tavlor/övriga gåvor 

Lager Kungsängsgymnasiets kiosk 

Lager Turistbyrå n 

Lager Simhallen 

Exploateringsfastigheter 

Not Kortfristiga fordringar 
14 

Kundfordringar 

Fordringar hos anställda 

Spannmålsleveranser 

statsbidragsfordringar 

Kommunal fastighetsavgift 

skattekonto 

Fordran mervärdesskatt 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Not Kassa och b a nk 
15 

Huvudkassa 

Plusgiro 

Bank 

( Checkkrediten uppgår till 52 325 tkr) 

Not Eget kapital 
16 

Anläggningska p i ta l 

Rörelsekapital 

101 (114) 

101 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

1912 1997 

907 531 

371 277 

12 12 

60 56 

93 77 

58 

3 355 3 009 

16152 17 271 

60 133 

678 757 

4 492 4 075 

16 519 14919 

703 26 

7907 11883 

37 236 28 975 

83 747 78038 

o o 

30 238 44416 

103 533 97 477 

133 772 141980 

605 016 640 030 

2 467 -31413 

607 482 608 617 
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Specifikation av det egna kapitalets förändring 

Ingående Eget kapital 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 

Utdelning Sala Kulturfond 

Årets resultat 

Utgående Eget kapital 

102 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 

527 280 

15100 

-4 

65106 

607 482 

2014 

592 382 

15100 

1135 

608 617 

Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta 15,1 mkr av tidigare års resultat till en 
resultatutjämn ingsreserv. l eget kapital ingår 466,4 tkr som avser Sala Ku lturfond. 

Balansutredning 

Årets resultat 65106 1135 

Realisationsvinst -4 941 -878 

Justerat resultat 60165 256 

Not Avsättningar för pensioner 
17 

Ingående avsättning, inkllöneskatt 

Pensionsutbeta Ini ng 

Nyintjänad pension 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 

Sänkning diskonteringsränta (RIPS). in kl löneskatt 

Övrigt 

Förändring löneskatt 

Avsättning garanti- och visstidspensioner 

Ingående avsättning, inkllöneskatt 

Pensionsutbetalning 

Nyintjänad pension 

Arbetstagare som pensionerats 

Ränte-och basbeloppsuppräkning 

Sänkning diskonteringsränta (RIPS). inkllöneskatt 

Övrigt 

Förändring löneskatt 

102 (114) 

25416 31351 

-1318 -1528 

2 948 1780 

603 334 

2 330 

671 -57 

701 128 

31354 32008 

3 929 6810 

-47 -40 

1818 565 

38 101 

111 91 

606 

-89 -32 
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Akt u a liseringsgrad 

Antal visstidsförordnande 

Politiker 

Not Långfristiga skulder 
18 

Kommuninvest 

Skuld för anslutnings-/anläggningsavgifter VA 

Investeringsbidrag 

Citybanan 

Not Kortfristiga skulder 
19 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Kortfristig del Citybanan 

Leverantörsskulder 

Upplupen källskatt 

Upplupna arbetsgivaravgifter 

Fastighetsskatt 

statsbidragsförskott Gruvans vattensystem 

Utdelning från Jöns och Alvida Åkermans fond 

statsbidragsförskott flyktingverksamhet 

Semesterlöneskuld och okomp övertid 

Ferielöneskuld lärare 

Uppehållslöneskuld 

Upplupen särskild löneskatt pens ioner 

Upplupna räntekostnader 

Upplupna pensionskostnader, individuell del 

Övriga förutbetalda intäkter 

Förutbeta Ida skatteintäkter 

103 (114) 

103 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

il.lQ lJi.6..l 

38162 39 669 

82% 84 % 

s s 

328 S94 310 34S 

13 931 14 686 

100S3 

17202 11881 

359 727 346 964 

18 S96 18S96 

3 464 s 84S 

49 851 75140 

12 047 12 089 

14134 14 693 

770 875 

l 090 l 090 

l 451 

3 238 2 421 

37 327 39 76S 

9 413 11410 

94S 786 

6 104 6 381 

11S8 993 

2Sl60 26 301 

1246 766 

6478 8836 
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Övriga utgiftsrester och övriga interimsskulder 

Not Anvarsförbindelser 
20 

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar 

varav effekt av förändrad diskonteringsränta 

Särskild löneskatt pensioner, ansvarsförbindelser 

Not Borgensåtaganden 
21 

Förlustansvar för egna hem och småhus 

Kommunala bolag: 

Salabostäder AB 

Sala-Heby Energi AB 

Sala-Heby Energi El nät AB 

Sala Silvergruva AB 

Västmanlands Avfallsaktiebolag 

Not Operationella leasingavtal 
22 Framtida leasingkostnader: 

Med förfall inom l år 

Med förfall inom 2-5 år 

Not Hyresavtal verksam hetsfastigheter 
23 Framtida hyreskostnader: 

Med förfall inom l år 

Med förfall inom 2-5 år 

Med förfall senare än fem år 

104 (114) 

104 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

27 383 27999 

218 407 254 439 

492 235 465 580 

36 987 36987 

119 416 112 949 

611651 578 529 

550 493 

527 687 568 689 

25156 23144 

7 000 5 600 

6 056 5 736 

16 576 17 998 

583 025 621659 

1137 2 036 

l 785 2143 

17 381 12 948 

29 766 19647 

8 741 7 741 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

Drift- och investeringsredovisning 

Driftredovisning, tkr Kostnader Intäkter Netto 

Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- % 
2014 2014 awikelse 2014 2014 awikelse 2014 2014 awikelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 631 609 639 594 -7 984 411 917 427 980 16 063 219 692 211614 8078 4% 

Revision 790 788 2 o o o 790 788 2 0% 

Överförmyndaren 3 323 3100 223 150 302 152 3 173 2 799 374 12% 

Bildnings- och lärandenämnd 548 678 553 825 -s 146 85 601 91901 6299 463 077 461 924 1153 o 

Vård- och omsorgsnämnd 554 464 565 226 -10 762 130500 135 265 4 765 423 964 429 961 -5 997 -1% 

Summa l 738 864 l 762 533 -23 668 628168 655 448 27 279 1110 696 1107 085 3 611 0% 

lnvesteringsredovisning, t kr Utgifter Inkomster Netto 

Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- Budget Redovisat Budget- % 
2014 2014 awikelse 2014 2014 awikelse 2014 2014 awikelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 165 951 74 242 85 709 8 000 12 717 4 717 157 951 61525 96 426 61% 

Bildnings- och lärandenämnd 4 590 3 514 1076 o o o 4590 3 514 1076 23% 

Vård- och omsorgsnämnd 6 406 3 255 3 151 o o o 6 406 3 255 3 151 49% 

Summa 176947 81011 95936 8000 12 717 4 717 168 947 68293 100 654 60% 
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Koncernens redovisning 

RESUL T ATRÄKNING 

TKR 

Verksamhetens intäkter 

Jämförelsestörande intäkter 

Verksamhetens kostnader 

Avskrivningar 

VERKSAMHETENS NETIOKOSTNADER 

Skatteintä k ter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 

Extraordinära intäkter 

Extraordinära kostnader 

Aktuell skatt 

Uppskjuten skatt 

ÅRETS RESULTAT 

106(114) 

2013 

614 220 

29940 

-1518 006 

-89 419 

-963 265 

839 004 

252 457 

1819 

-39146 

90868 

o 

o 

-7 657 

-500 

82 712 

106 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

599 056 

-1 568 735 

-93 152 

-l 062 832 

854 484 

265 040 

1173 

-34 595 

23 270 

o 

o 

-1393 

80 

21957 



KASSAFLÖDESANALYS 

T kr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHElEN 

Årets res u l ta t 

Justering för av- och nedskrivningar 

Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 

Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager 

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar 

Ökn(+)/minskn(-) kortfrist iga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 

Försäljning immateriella anläggningstillgångar 

Investering i materiella anläggningstillgångar 

Försäljning av materiella anläggningstillångar 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 

Försäljning av finansiella anläggningsti llgångar 

Investeringsbidrag 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån 

Amortering av skuld 

Ökning lå ngfristiga fordringar 

Minskning av långfristiga fordringar 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

likvida medel vid årets slut 

107 (114) 

107 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2013 2014 

82 712 21957 

89 419 93174 

6 968 2 291 

-189 -9 783 

178 910 118 039 

-7 -61 

20190 14162 

-4 052 34 677 

195 041 156 417 

-18 -1622 

347 

-152 949 -140 513 

39 947 4 589 

-18 -103 

l 028 1384 

o 10 400 

-111663 -125 865 

83133 -7 855 

-39 913 -41158 

o o 

3 988 4 298 

47 208 -44 714 

130 587 -14162 

68602 199 496 

199 188 185 334 



BALANSRÄKNING 

TKR Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Patent 

Goodwill 

El certifikat 

Summa immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader o tekn.anl.tillg l 

Maskiner och inventarier 2 

Pågående arbete 

Summa materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Värdepapper, andelar, m.m. 

Långfristiga fordringar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Förråd 

Fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

TKR Not 

EGET KAPITAL 

AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Ingående eget kapital 

108 (114) 

2013 

17 

10726 

o 

10743 

l 747 658 

78388 

30813 

1856 859 

29 508 

9405 

38913 

1906 515 

13 257 

128 599 

199 188 

341046 

2 247 560 

2014 

611390 

108 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

34 

9 832 

1599 

11464 

1825 169 

74117 

2100 

1901386 

28483 

7 840 

36322 

1949172 

13 318 

115 630 

185 338 

314 286 

2 263456 

2014 

698 217 



TKR Not 

Resultatutjämning s reserv 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Minoritetsintressen 

Avsättningar 

Pensioner och liknande förpliktelser 

Avsättning skatter 

Summa avsättningar 

skulder 

Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL 

AVSÄTININGAR OCH SKULDER 

TKR 

ställda panter 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser 

Borgensåtaganden 

Övriga förpliktelser 

109 (114) 

2014 

15100 

82 712 

709 902 

o 

39463 

13 366 

52830 

1156 159 

1156159 

88111 

241 258 

329 369 

1485 528 

2 247 560 

2013 

350 819 

612 952 

901 

o 

109 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

15100 

21957 

735 275 

o 

40826 

8755 

49 580 

1125 913 

1125 913 

111 052 

241637 

352 688 

1478 602 

2 263 458 

2014 

301 068 

579 686 

668 

o 



NOTER 

TKR 

Not 1 MASKINER OCH INVENTARIER 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

Not 2 MARK, BYGGNADER OCH 

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade avskrivningar 

BOKFÖRT VÄRDE 

2013 

777 453 

-371362 

406 090 

2 042 905 

-622 859 

1420 046 

110 (114) 

110 (114) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

2014 

773128 

-386199 

386 929 

2 186 517 

-671579 

1 514 938 



Redovisningsprinciper 

111 {114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

Redovisningen har upprättats i överenskommelse med lagen om kommunal re
dovisning och god redovisningssed och enligt gällande rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning, RKR. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen. För att 
en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt 
belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regel
bundet. 

Lån och räntor 

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

Personalkostnader 

Intjänad semester-, ferie- och upphållslön samt okompenserad övertid har värde
rats till sitt verkliga värde inklusive personalomkostnadspålägg och redovisas 
som kortfristig skuld. Arbetsgivaravgifter för december har periodiserats. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

Avskrivningar 

Kommunen tillämpar så kallad rak nominell metod där avskrivning sker på till
gångarnas anskaffningsvärde. Avskrivning påbörjas månaden efter att investe
ringen tagits i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen 
för; byggnader och tekniska anläggningar: 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 och 100 år, 
och för maskiner och inventarier; 3, 5, 7, 10 och 15 år. 

Från och med 2015 tillämpas komponentavskrivning på objekt där komponenter 
tydligt kan urskiljas. Objekt med ett bokfört värde överstigande 25 mkr vid bok
slut 2013 har uppdelats i komponenter utifrån en schablon. Grundinvesteringar
na har sedan procentuellt fördelats ut på respektive komponent och framtida 
avskrivningar anpassas till komponentens avskrivningstid. 
Pågående projekt samt markreserv avskrivs inte alls. 

Internränta 

Internränta 2,50% för 2014, är den av Sveriges Kommuner och Landstings re
kommenderade i cirkulär 13:73 och beräknas på tillgångarnas bokförda värde. 
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Exploateringstillgångar 

112 (114) 

ÅRSREDOVISNING 2014 

Avgränsade exploateringsområden klara för försäljning redovisas som omsätt
ningstillgång från och med 2014. Enstaka tomter utanför avgränsat exploate
ringsområde redovisas som materiella anläggningstillgångar då de har ett ringa 
värde. 

skatteintäkter 

skatteintäkterna har bokförts enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste 
prognos, cirkulär 14:59. 

Pensioner 

Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräk
ningen enligt blandmodellen. Intjänade pensioner fram till och med 1997 redovi
sas som ansvarsförbindelse. Hela den individuella delen av pensionen betalas ut 
för individuell förvaltning. Pensionsförpliktelserna för förtroendevalda har 
skuldförts. Förändringen av RIPS-räntan 2013 har bokförts som en finansiell 
kostnad. 

Hyra och leasing 

De leasingavtal som finns i kommunen har klassats som operationella. De har en 
avtalstid kortare än tre år och redovisas som leasingkostnader i resultaträkning
en och framtida leasingavgifter under ansvarsförbindelser. Framtida hyresavgif
ter redovisas under ansvarsförbindelser. 

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

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

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

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

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

Omsättningstillgångarna visar tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande 
innehas eller brukas. 
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ÅRSREDOVISNING 2014 

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

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

Kassaflödesanalysen/finansieringsanalysen visar hur en räkenskapsperiods 
investeringar och löpande verksamhet har finansierats och hur de har inverkat på 
verksamhetens likvida ställning. 

För kommunens interna redovisning tillkommer även drift- och investeringsre
dovisning 

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

Investeringsredovisningen, i vilken verksamheternas budgeterade och redovi
sade investeringsinkomster och utgifter ingår. De redovisade nettoinvesteringar
na förs över till finansieringsanalysen. 
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BILAGA INDIKA TORSAMMANST ÄLLNING 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Hållbart samhälle: 

Ett växande Sala Befolkningsutvecklingen är +156 +173 +28 
positiv 

Antalet fastställda 2 2 9 
detaljplaner för 
bostadsbyggande och 
näringsverksamhet ökar 

Försäljningsvärdet på 1446 1357 1361 
fastigheter ökar (medelvärde 
tkr) 1 

Antalet lägenheter ökar +101 +93 

Sala förbättrar sin placering 266 233 230 
på Svenskt Näringslivs 
ranking med 20% 

förändring% -14% -1,3% 10,5% 

En långsiktig socialt Medborgarna ger Sala i SCB:s 60 Ingen 57 

hållbar utveckling medborgarundersökning mätning 
minst betyget 65 (skala o- 2013 
100) som en bra plats att leva 
och bo på 

Sala förbättrar sin placering 142 285 263 

på "Fokus" rankingav 
kommunerna som en bra 
plats att bo på (av 290 
kommuner) 

1Källa: Mäklarstatistik.se 



3 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

En långsiktig Antal kommunala fastigheter o o 4 
miljömässigt hållbar som värms upp med olja 
utveckling 

Antal resor med 312 640 259 907 254 209 
kollektivtrafik ökar (buss) 

Andel av kommunens 36 36 Ingen 
hushållsavfall som återvinns mätning 
ökar(%) 

Kommunorganisationens 43% 33 % 33% 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

Andelen inköpta ekologiska 28,4% 25% 20,3% 
livsmedel ökar 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda medborgare och Medborgarna i SCB:s 51 Ingen 53 
brukare medborgarundersökning ger mätning 

verksamheten lägst betyget 2013 
55 (skala 0- 100) avseende 
kvalitet och service 

God service av hög Brukare inom vård och Målet Målet Målet 
kvalitet omsorg får rätt insatser vid delvis delvis delvis 

rätt tidpunkt av kompetent uppfyllt uppfyllt uppfyllt 
personal 2 

Inom vård och omsorg får fler Målet Målet Målet 
barn, ungdomar och vuxna delvis delvis delvis 
sina individuella behov av uppfyllt uppfyllt uppfyllt 
stödinsatser tillgodosedda i 
sin hemmiljö 

Andelen elever behöriga att 87,4% 86,2% 88,6% 
söka gymnasieprogram efter 
grundskola ökar 

Påverkan och inflytande Medborgarna i SCB:s 38 Ingen 37 
för kommunens medborgarundersökning mätning 

medborgare bedömer möjligheten till 2013 
inflytande och påverkan till 
minst 45 (skala 0-100) 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

T rygg, s ä k er och Andelen 67,4% 66% 69% 
utvecklande arbetsmiljö skador /olycksfall/brott 

minskar till 50% av totalt 
antal registreringar 

sjukfrånvaron understiger s 5,3% 4,9% 4,7% 
% 

2 Se Vård- och omsorgsnämnden sid 14 för redovisning av indikatorer 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

Delaktighet och Resultatet i 4,03 
inflytande för medarbetarundersökningen (76) 
medarbetarna visar 3,5 eller högre. 

Snittresultat för frågor i 
medarbetarenkät kring 
mening, lärande och 
motivation. (Mätresultat 
omräknat en/ SKL:s delindex 
'Motivation') 

Tydligt och bra Resultatet i 
ledarskap medarbetarundersökningen 

visar 3, 7 eller högre. 

( Snittresultat för frågor i 3,96 
medarbetarenkät kring (74) 
uppskattning, förtroende och 
ansvar. (Mätresultat 
omräknat en/ SKL:s delindex 
'Ledarskap')) 

(Snittresultat för frågor kring 4,03 
mål, utvärdering och (76) 
förväntan. (Mätresultat 
omräknat en/ SKL:s delindex 
'Styrning')) 

Mål för perspektivet Ekonomi: 

Hållbar ekonomisk Årets resultat uppgår till 0,1% 6,0% 3,7 % 
utveckling minst 2% av skatte-intäkter, 

generella stats-bidrag och 
utjämning 

Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än 
nettokostnadsökningen: 

-skatteintäkter, statsbidrag, 2,6% 3,2% 2,8% 
utjämning- förändring från 
föregående år i % 

- nettokostnadsökning - 9,1% 0,7% 0,5% 
förändring från föregående år 
i% 

(Exklusive (6,0%) (1,6%) (2,6%) 
j ä mförelsestörande) 

Nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag 

- avvikelse driftsredovisning, 28,5 11,2 
mkr 
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KOMMUNSTYRELSEN /KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Mål för perspektivet Hållbart samhälle: 

Ett växande Befolkningsutvecklingen är +156 +173 +28 
Sala positiv 

Antalet fastställda 2* 2 9 *Ändring av 
detaljplaner för DP kv. 
bostadsbyggande och Lodjuret, Kv. 
näringsverksamhet ökar Kaplanen. Del 

av 
stadsparken 

vinner laga 
kraft först i 

januari. 

Försäljningsvärdet på 1446 1357 1361 

fastigheter ökar 

Antal lägenheter ökar +101 +93 

Sala förbättrar sin placering 266 233 230 
på Svenskt Näringslivs (-33%) (-1,3%) (10,5%) 
ranking med 20% 

Två veckor f rå n 
färdigställda • 
arbetshandlingar ska 
projektet tidsplaneras och 
datum för byggstart skall 
fastställas. 

Inom 6 månader från 
antagen detaljplan ska 
arbetshandlingar vara klara 
(i den mån det krävs). 

Vid årsskift ska minst o 
hälften av nästkommande 
års projekteringar vara 
färdigställda. Resterande 
ska vara påbörjade. 

Minst l gång per år bedriva • riktad information kring 
vatten och avlopp till 
företag och entreprenörer. 

En långsiktig Medborgarna ger Sala i 60 Ingen 57 
social hållbar SCB:s medborga runder- mätning 
utveckling sökning minst betyget 65 

(skala 0- 100) som en bra 
plats att leva och bo på. 

Sala förbättrar sin placering 142 285 263 
på "Fokus" rankingav 
kommunerna som en bra 
plats att bo på. (Salas 
placering av 290 
kommuner) 



6 

Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Medborgarna ger Sala i ss Ingen 54 
SCB:s medborga r- mätning 
undersökning minst betyget 
54 (skala 0-100) avseende 
trygghets- och 
säkerhetskänsla i offentliga 
rummet när det gäller 
belysning och tillgänglighet. 

Medborgarna ger Sala i 58 Ingen 58 
SCB:s medborgarunder- mätning 
sökning minst betyget 70 
(skala 0-100) avseende 
miljöer i gatu- och 
parkmark som stimulerar 
till social samvaro i 
naturlika mötesplatser. 

Minst en lekplats per år • förnyas och görs om för att 
skapa säkra och attraktiva 
lekplatser runt om i 
kommunen. 

Besiktningsanmärkningarna 
på lekutrustning ska minska • 
från år till år. 

Antalet trygga offentliga • miljöer ska öka. 

Antalet tillgängliga stråk ska 
öka. • 

En långsiktig Uppvärmning av o o 4 
miljömässigt kommunens fastigheter har 

hållbar ersatts med förnyelsebara 
utveckling bränslen 2011. Indikatorn 

avser antal återstående 
anläggningar som drivs med 
olja 

Antal resor med 312 640 259 907 254 209 
kollektivtrafik ökar 

Den andel av kommunens 36 36 Ingen 
hushållsavfall som mätning 
återvinns ökar(%) 

Kommunorganisationens 43 33 
andel miljöbilar av totala 
antalet bilar ökar 

Andelen lokalt producerad 
energi ökar av den totala 
energianvändningen 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Andelen inköpta ekologiskt 28,4% 25% 20,3% 
producerade livsmedel till 
kost-verksamheten ska 
tillsammans uppgå till minst 
23% 2013, 25 % 2014 och 
28%2015. 

Kostenheten skall ha max 5,4% 9% 
9 % matsvinn (varav 
tallrikssvinn max 30 gr) 

Medborgarna ger 5ala i 53 Ingen 51 
SCB:s medborga runder- mätning 
sökning minst betyget 53 
(skala 0-100) avseende 
gång- och cykelvägar. 

All berörd personal inom o 
Tekniska kontoret skall vara 
utbildad i eco drive. 

Inget analysresultat ska 
påvisa otjänligt dricksvatten • 
från kommunens 
vattenverk. 

Mängden producerad • 189 323 170 084 
biogas ska öka från år till år. 

Ovidkommande vatten • (tillskottsvatten) till 
reningsverket ska minska 
från år till år. 

Alla kommunala o 
vattentäkter ska ha ett 
beslutat vattenskydds-
område senast 2015. 

Källaröversvämningar, till 
följd av kapacitetsbrist i • 
ledningsnätet eller 
recipient, ska inte ske. 

Tekniska kontoret ska • medverka till att de 
föroreningsskadade 
områden som finns 
i kommunen undersöks och 
vid behov åtgärdas. 

Utsläpp från 501000 300 300 Drivmedels-
Räddningstjänstens fordon förbrukning 
minskar 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Salas medborgare är nöjda 51 Ingen 53 
medborgare med kvaliteten och service mätning 
och brukare 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Antalet bibliotekslån per SCB 6,0% (6,9 6,8% (6,3 
invånare överstiger statistik %) %) 

rikssnittet klar under 
våren 

Antalet besökande i 98 540 89 051 90455 
simhallen överstiger 

115 000 

Kostenheten får 90% nöjda Ingen Ingen 90% 
kunder, beställande 

mätning 
mätning 

verksamhet. 

Kostenheten får 90% nöjda Ingen Ingen 90% 

gäster, den som äter mätning 
mätning 

maten. 

Medborgarna ger Sala i 67 Ingen 65 
SCB:s medborgarunder- mätning 

sökning minst betyget 64 
(skala 0-100) avseende 
sophämtningen. 

Medborgarna ger Sala i 82 Ingen 82 
SCB:s medborgarunder- mätning 
sökning minst betyget 77 
(skala 0-100) avseende 
vatten och avlopp. 

Medborgarna ger Sala i 67 Ingen 65 
SCB:s medborga runder- mätning 
sökning minst betyget 64 
(skala 0-100) avseende 
miljöarbete inom 
sophanteringen. 

Medborgarna ger Sala i 53 Ingen 49 
SCB:s medborga runder- mätning 

sökning minst betyget 51 
(skala 0-100) avseende 
gator och väga r. 

Tydlig information ska leda • till att andelen avslag på 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade vara lägre 
än 30%. 

Tydlig information ska leda 
till att totala antalet • 
parkeringsböter ska minska 
från föregående år (med 
bibehållen servicenivå och 
schemalagd tid för 
parkeringsövervak-ningen). 

Andelen som aldrig eller 28% Ingen 
mycket sällan är orolig för mätning 

brand i hemmet 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Andelen som aldrig, eller 14% Ingen 
mycket sällan är orolig för mätning 
brand i offentlig miljö 

God service av 85% av eleverna i åk 2 ska 77% 75% 87% 
hög kvalitet ha lärt sig simma 

De planerade tillsynerna 100% 100% 100% 
enligt LSO och LBE är 
utförda. 

Minst 10% {3500 personer) 3900 2 700 s 300 
av kommun-befolkningen 
årligen genomgår 
utbildning i brandkunskap 
eller sjukvård. 

Den enskilde har agerat Ja 
innan Räddnings-tjänstens 
ankomst 

När det finns ett lokalt o 
fungerande 
Krishanteringsråd 

Livsmedelskontrollen 301/315 320/325 *Upphörd 
genomförs för att ge säkra (96%)* (98%)* verksamheter 
livsmedel (planerade har ej varit 
kontroller/utfall) möjliga att 

kontrollera 

l minst 90% av de ärenden 90%* *Bygg: Tot 59 
som initierats av allmänhet ärenden 
eller före-tagare ska en Sala/Heby i 
första kontakt ha tagits 90%** se p 
inom en vecka. **Miljö: 

uppskattning 

Vid överprövning i samband 87%* *Bygg och 
med överklaganden ska Miljö 
minst 80% av utskottens 
beslut visa sig vara riktiga. 

Tekniska kontoret 
handlägger samtliga 
felanmälningar som 
inkommer via mail, 
hemsidan eller Sala 
kommuns applikation för 
smartphones inom l 
arbetsdag från det att 
ärendena skickats från 
registrator. 

Påverkan och Salas medborgare är med 38 Ingen 37 
inflytande för och påverkar och har mätning 
kommunens inflytande 
medborgare 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Antalet inköpsförslag via 11,3% 13,1% 11,3 % 
webben utgör minst 10% 
av alla medieinköp 

Antalet genomförda förslag Påverkan o Påverkan 9S % 
från ungdomarna är minst infly-tande o infly-
90% i dialog- tande i 

form dialog-
form 

Alla Salas S:e klassare • erbjuds studiebesök på Sala 
avloppsreningsverk 

Arrangera minst 10 
studiebesök (utöver S:e 
klassare j per år på Sala 
avloppsreningsverk 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg säker och Andelen skador/ 67,4% 66% 69% 
utvecklande olycksfall/brott minskar till 
arbetsmiljö SO% av tot antal 

registreringar 

sjukfrånvaron understiger 5 3,2% 3,4% 4,7 % 
%på kommunstyrelsens 
förvaltning 

Korttidsfrånvaron inte 1,6 dgr Ingen 1,5 dgr 
överstiger 3,0 dagar per mätning 
person och år på kultur-
och fritidskontoret 

Totala sjukfrånvaron i 4,3% S,1% 

procent av tillgänglig 
ordinarie arbetstid skall 
inte vara högre än S % på 
tekniska kontoret. 

Kvinnors sjukfrånvaro i 4,4% 5,1 % 
procent av kvinnornas 
tillgängliga ordinarie 
arbetstid skall inte vara 
högre än 5 %på tekniska 
kontoret. 

Männens sjukfrånvaro i 4,3% S,O% 
procent av männens 
tillgängliga ordinarie 
arbetstid skall inte vara 
högre än 5 % på tekniska 
kontoret. 

Räddningsarbetet utförs o o l 
utan att personalen skadas. 

sjukfrånvaron understiger 4 3,0% 3,0% 1,49% 
% på räddningstjänsten 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 Kommentar 

Andelen rapporterade o 
tillbud ökar i förhållande till 
skador på tekniska kontoret 

Delaktighet Resultatet i Nästa 5,9 
och inflytande medarbetarundersökningen mätning 
för visar 3,5 eller högre planeras 

medarbeta rna 2016 

Tydligt och bra Resultatet i Nästa 3,96 (74) 
ledarskap m eda r beta r u ndersökn in gen mätning 

visar 3,7 eller högre planeras 
2016 
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BILDNINGs- OCH LÄRANDENÄMNDEN/SKOLFÖRVALTNINGEN 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Hållbart Samhälle: 

Ett växande Sala Mer än 80% av dem ss 63 83 
som erbjuds plats inom 
förskaleverksam het har 
fått plats på önskat 
placeringsdatum (KKIK) 

Väntetiden för dem som 21 17 52 
inte får plats på önskat 
placeringsdatum 
understiger 20 dagar 
{KKIK) 

Sala kommun har 37,5 43,6 47,8 
gymnasieskolor som 
minst 50% av 
kommunens ungdomar 
väljer 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda elevernas syn på skolan 71 75 76 
medborgare och och undervisningen 
brukare enligt enkät i åk 8 

överstiger 
nöjdhetsindex 85 (KKIK) 

God service och antalet inskrivna 15/21 15/21 15/21 
kvalitet förskolebarn per 

avdelning i snitt är 
-högst 14 på 
småbarnsavdelningar {1-

3 år) och 
-högst 20 på 
syskonavdelningar (3-5 
år) 
(mäts i april) 

85% av eleverna i åk 3 69 71 75 
når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

85 % av eleverna i åk 6 94,0 86,9 88,7 
når godkänt resultat i de 
nationella proven (KKIK) 

minst 90% av eleverna 87,4 86,2 88,6 
är behöriga att söka 
gymnasieprogram efter 
grundskolan. 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

minst 80 % av eleverna i 76 76 74 
kommunens 
gymnasieskolor fullföljer 
sin gymnasieutbildning 
(KKIK) 

minst 85% av 78,6 76,8 76,3 

avgångseleverna i 
gymnasieskolan får 
fullständigt slutbetyg 

Påverkan och när svaret på frågan 79 82 86 
inflytande för "Mina lärare förväntar 

kommunens sig att jag ska nå målen i 
medborgare alla ämnen" i SKL:s 

"Öppna jämförelser" är 
"stämmer helt och 
håller" eller stämmer 
ganska bra" överstiger 
90 procent i årskurs 5. 

Mål för perspektivet Medarbetare: 

Trygg, säker och totalindex i SKL:s HME- 4,1 4,1 i u 
utvecklande enkät överstiger 4 för 
arbetsmiljö förskola, grundskola och 

gymnasieskola (mäts 
vart tredje år) 
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN/V ÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Mål Indikator 2014 2013 2012 

Mål för perspektivet Medborgare: 

Nöjda Andelen nöjda 47 resp 45 Ingen mätning 47 resp 46 
medborgare och medborgare ger 2013 
brukare verksamheten 

äldreomsorg resp stöd till 
utsatta personer lägst 
betyget 55 i SCB:s 
medborgarundersökning 

Öppna Andel nöjda helhet 95/86 94/81 90/81 
jämförelser hemtjänst/sårskilt 
brukarbedömning boende 

(info,bemötande,hälsa, 

syn p u nkt,oro, tider, trygg) 

God service och Rätt insatser vid rätt Målet delvis Målet delvis Målet delvis 
kvalitet tidpunkt av kompetent uppfyllt en l uppfyllt en l uppfyllt en l 

personal underindikatorer underindikatorer underindikatorer 

-antal personer m 4 Ingen mätning Ingen mätning 
trycksår minskar* gjord 2013 gjord 2012 

-andelen undernärda Ingen mätning Ingen mätning 12% 
personer i vård- och 2014 2013 
omsorgsboenden 

- antalet 450 325 235 
läkemedelsawikelser 

-antalet fallskador inom 180 203 148 
verksamheterna 

-antalet personal med Ja Ja Ja 
adekvat utbildning ökar 

Barn, ungdomar och Målet delvis Målet delvis Målet delvis 
vuxna få r si n a uppfyllt en l uppfyllt en l uppfyllt en l 
individuella behov underindikatorer underindikatorer underindikatorer 
tillgodosedda i sin 
hemmiljö 

-antalet placeringsdygn 4 214 4406 3 698 
inom HVB minskar (IFO) 

- antalet 125 123 123 
öppenvårdsinsatser ökar 
(IFO)** 

-antalet placeringar 14 8 17 
köpta av externa 
utförare minskar (LSS) 

- antalet personer m 680/236 772/247 622/236 
insatser i ordinärt 
boende ökar i KVOT KVOT KVOT 
förhållande till antalet 
personer i särski lt 

2,88 3,12 2,59 

boende, 1/10 (ÄO) 

Mål för perspektivet Medarbetare: 
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Mål Indikator 2014 2013 2012 

Trygg, säker och Andelen 63 70 60 
utvecklande skador l olycksfa Il/brott enl Flexite enl Flexite enl Flexite 
arbetsmiljö minskar för personalen 

sjukfrånvaron 7,3% 5,8% s,s% 
understiger 4 % 

Delaktighet och Enhetssamverkan i 100% 100% 100% 
inflytande för enlighet med FAS OS 
medarbetarna genomförs på alla 

enheter 

Tydligt och bra Enhetssamverkan i 100% 100% 100% 
ledarskap enlighet med FAS OS 

genomförs på alla 
enheter 

* Mäts specifik vecka 

**Stödkontakt med handläggare borträknat 
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Begäran om ti lläggsbudget utifrån bokslut 2014 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET UTIFRÅN BOKSLUT 

2014 

Sammanfattning 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning Överskott ( +) 
/Underskott(-) 

2014 

Kommunstyrelsen 8 078 

Medborgarkontor 

Tekniskt kontor 

Samhäflsbyggnadskontor 

Räddningstjänst 

Revision 2 

Överförmyndaren 374 

Bildnings- o lärandenämnden 1153 

Vård- och omsorgsnämnd -5 997 

Utfall2014 3 611 

Kom m unstyrels en 

NÄMNDENS ÖVER-/UNDERSKOTT 

Verksamhet/projekt/uppdrag Budget 

Medborgarkontor 

Bidrag cykelleder 2 285 

Tekniskt kontor 

Renhållning o 
Räddningstjänst 

Civilförsvar 492 

Medborgarkontor 

Nämndens förslag till 
tilläggsbudget 

Cykelleder 

Renhållning 

Sanering Lodjuret 

Civilförsvar 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Förslag Tilläggsbudget 

Summa förslag 

Tilläggsbudget 2015 

Redovisat Awikelse 

o 2 285 

-l 061 l 061 

-100 592 

Tilläggsbudget 
2015 

2 285 

l 061 

*1920 

100 

5 366 

o 

o 

o 

o 

5 366 

Äskas överfört 

2 285 

l 061 

100 

Bidrag till cykelleder har inte nyttjats för år 2014 varvid hela beloppet önskas 
överfört till2015. 

4 (8) 



Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2014 

Tekniskt kontor 
Personalneddragning har skett av en årsarbetare. Den nya renhållningstaxan har 
fallit fullt ut under 2014 och bidragit till överskottet. 

Räddningstjänst 
Avvikelsen beror i allt väsentligt på att planerad risk- och sårbarhetsanalys inte 
genomfördes som planerat. 

HUR KOMMER TILLÄGGSBUDGET ATT PÅVERKA 2015 ÅRS VERKSAMHET? 

ft1edborgarkontor 
Tilläggsbudgetanslaget kommer att användas som medfinansiering till av 
cykelleder. 

Tekniskt kontor 
Tilläggsbudgetanslaget kommer användas till de ökade kostnader som kommer 
att belasta renhållningsverksamheten i en uppstart av övertagande av 
administration för slamentreprenaden under 2015. Under 2015 kommer en ny 
tjänst inrättas för att i egen regi ta tillbaka administrationen av slam som tidigare 
legat på entreprenad. Tjänsten kommer sedan finansieras av taxan. Ny 
slamentreprenad upphandlas under 2015, med ovisshet om kostnad för ny 
entreprenör. En eventuell taxejustering kan göras tidigast 2016. 

En fortsatt utbyggnad av omstartstationer samt nedgrävning av moloker 
(nedgrävda behållare för hushållssopor) kan ske. 

Räddningstjänst 
Risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras 2015 istället. 

NÄMNDENS FÖRSLAG TILL TILLÄGGsBUDGET 

ft1edborgarkontor 
Föreslås att 2 285 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till 
medfinansiering av cykelleder. 

Tekniskt kontor 
Föreslås att 1 061 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till de ökade 
kostnader som kommer att belasta renhållningsverksamheten i en uppstart av 
övertagande av administration för slamentreprenaden under 2015 samt till en 
fortsatt utbyggnad av omstartstationer. 
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Begäran om tilläggsbudget utifrån bokslut 2014 

*Samhällsbyggnadskontoret 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om ett tilläggsanslag på 
investerings budgeten, 6 000 tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som en 
investering en! gällande redovisningsregler och de upparbetade kostnaderna 
under 2014, 4 080 tkr, har direktavskrivits i bokslutet. Resterande post, 1 920 tkr 
begärs överfört som tilläggsanslag i 2015 års driftsanslag. 

Räddningstjänst 
Föreslås att 100 tkr beviljas som tilläggsanslag 2015 att användas till risk- och 
sårbarhetsanalys. 
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BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING AV 

INVESTERINGSANSLAG l BOKSLUT 2014 TILL 2015 

Sammanställning Investeringar, Tkr 

Nämnd/Styrelse/Förvaltning Överskott(+)/ Nämndens förslag till överföring Överförs 

Underskott(-) av investeringsanslag till2015 

2014 

Kommunstyrelsen 80026 

A1edborgarkontor ePhorte 548 

Bredbandsutbyggnad *1391 

Kultur- och fritidskontor Informationsdisk 100 

Upprustning badplatser 200 

Samhällsbyggnadskontor Sanering Lodjuret **1920 

Tekniskt kontor Gatuprogram 5889 

VA-program 11868 

Parkprogram 514 

Tekniskt serviceprogram l 088 

Gruvans vattensystem 3 527 

Lokalprogram 41324 

Räddningstjänst Räddningstjänst 280 

Krisberedskap övergripande 453 

Krisberedskap ACC LEH 478 

Begärd överföring 69580 

Bildnings- och lärandenämnden l 076 Inköp minibuss Ösby 300 

Begärd överföring 300 

Vård och omsorgsnämnden 3151 Arbetstekniska hjälpmedel Q 

Begärd överföring o 

överskott 2014 84254 Summa begärda överföringar 69880 

till2015 
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Kommunstyrelsen 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres till 
2015 

Medborgarkontor 

Hemsidan omgörning 750 202 548 548 

Bredbandsutbyggnad 3471 2 080 1391 *1391 

Kultur- och fritidskontor 

Informationsdisk 100 o 100 100 

Upprustning badplatser 200 o 200 200 

Samhällsbyggnadskontor 

Sanering Lodjuret 6000 o 6 000 **1920 

Tekniskt kontor 

Gatuprogram 13 522 3109 10413 5 889 

VA-program 31267 12 908 18 359 11868 

Parkprogram 4 400 3 886 514 514 

Teknisk service-program 5 852 3 730 2 122 l 088 

Gruvans vattensystem 4416 89 4 327 3 527 

Lokalprogram 90800 44032 46 768 41324 

Räddningstjänst 

Räddningstjänst 993 713 280 280 

Civilförsvar: 

Krisberedskap övergrip 472 19 453 453 

Krisberedskap ACC LEH 478 o 478 478 

MOTIVERING 

A1edborgarkontor 
ePhorte 
Investering av ePhorte gick inte att slutföra år 2014 och har därmed inte 
övertagits och slutbetalats. Resterande investeringsbudget behöver överföras till 
2015 för att investeringen ska kunna slutföras . 

Bredbandsutbyggnad 
Bredbandsutbyggnaden av stamnätet tar lång tid att projektera och verkställa 
varför det 2014 finns medel kvar som behöver överföras till 2015 och då till 
Samhällsby22lladskontoret* som har övertagit verksamheten. 

Kultur- ochfritidskontor 
Informationsdisk /Upprustning badplatser 
Arbetet med ovanstående investeringar är påbörjat men kostnaderna kommer 
att uppstå 2015 på grund av att leveranserna till investeringen sker då. 
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Samhällsbyggnadskontor 
Sanering Lodjuret 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om ett tilläggsanslag på 
investerings budgeten, 6 000 tkr. Dessa åtgärder kan inte klassas som en 
investering enligt gällande redovisningsregler och de upparbetade kostnaderna 
under 2014,4 080 tkr, har direktavskrivits i bokslutet. Resterande post, 1 920 
tkr begärs** överfört som tilläggsanslag i 201S års driftansla~**. 

Tekniskt kontor 
Gatuprogram 
Projekt Utplacering cykelpumpar. Budget 182 tkr. Cykelpumpar sätts upp i 
samband med resecentrums samtRansta pendlarparkerings ombyggnationer 
under 201S. Återstående medel är 182 tkr varav SO tkr begärs i överfört anslag 
till 201S, 

Projekt Resecentrum: Budget 6 300 tkr. Ombyggnation pågår och fortsätter 201S. 
Återstående medel, 4 4SS tkr begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Oriongatan gatajgc-väg: Budget 234 tkr. Asfaltering utförs under 201S. 
Budgeterade medel, 234 tkr, begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Pendlarparkering Ransta: Budget 300 tkr. Projektet har avvaktat 
godkännande av handlingar samt bidrag från Trafikverket, vilka nu har godkänts 
och beviljats. Tidplan för genomförande av arbete våren 201S. Budgeterade 
medel, 300 tkr, begärs i överförtanslag till201S. 

Projekt Parkeringsplats lekparken/stadsparken: Budget 800 tkr. 
Investeringsmedlen tillhör den stora om byggnationen av del av stadsparken. 
Projektering pågår och byggnation sker under 201S. Budgeterade medel, 800 tkr, 
begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt CC-väg Sorf Budget SOO tkr. Medel har använts för byggnation av en 
delsträcka av gång-och cykelväg mot Saladamm. Plank återstår att sätta upp. 
Återstående medel är 432 tkr varav SO tkr begärs i överfört anslag till 201S. 

YA-program 
Projekt Arv Sala utloppsränna regnbassäng: Budget SOO tkr. Försenat på grund av 
upphandling. Budgeterade medel, SOO tkr, begärs i överfört anslag till 201S. 

ProjektArv Sala Garage: Budget 800 tkr. Flyttas till201S och budgeterade medel, 
800 tkr, begärs i överfört anslag till 201S. 

ProjektArv Sala Utbyte övervakningssystem: Budget 9 418 tkr. Projektet är igång 
efter flera överklagade upphandlingar. Återstående medel, 8 3S3 tkr, begärs i 
överfört anslag till 201S. 

ProjektArv Sala utbyte centrifug: Budget 1 000 tkr. Försenat på grund av 
upphandling. Återstående medel, 994 tkr, begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Samlingskonto va-sanering: Budget 6 410. Strumpinfodringar, som 
entreprenören inte hann genomföra 2014 på grund av att upphandlingen blev 
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klar för sent, behöver genomföras 201S. Offerter är inkomna. Återstående medel 
är l 369 tkr varav l 221 tkr begärs i överfört anslag till 201S. 

Parkprogram 
Projekt Ängshagen Lodjuret: Budget 600 tkr. Projektering färdig, men på grund av 
extra sanering av förorenade massor har projektet försenats. Kommer 
genomföras 201S. Återstående medel, Sl4 tkr, begärs i överfört anslag till201S. 

Teknisk serviceprogram 
Projekt Fordon: Budget 2 700 tkr. Pågående upphandling av en buss till 
skogslaget Hög arbetsbelastning hos upphandlarna gör att köp av ny skogsbuss 
är försenad. Återstående medel är l 268 tkr varav 67 4tkr begärs i överfört 
anslag till 201S. 

Projekt Maskin: Budget l 66S tkr. Leverans av traktor till Lärkans 
idrottsanläggning sker vecka 6 201S. Förfrågan från gata/park om ny 
renhållningsmaskin i centrum gör att pengar behöver överföras till 201S. 
Återstående medel är 864 tkr varav 414 tkr begärs i överfört anslag till 201S. 

Gruvans vattensystemprogram 
Projekt Ny trumma SilvköparenjOlov jons: Budget 1997 tkr. Upphandling pågår. 
Arbetetet påbörjas 201S i samarbete med Trafikverket. Behov av ytterligare 
medel finns och kommer att begäras under 201S. Budgeterade medel, l 997 tkr, 
begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Renovering Sluss Jakob Mats: Budget 63S tkr. Offertförfrågan ute för att 
möjliggöra att vi söker bidrag via Länsstyrelsen. Återstående medel, S97 tkr, 
begärs i överfört anslag till201S. 

Projekt Säkerhetsväg Storljusen: Budget 770 tkr. Samtal pågår med 
fastighetsägare om dragning av vägen. Återstående medel, 7S2 tkr, begärs i 
överfört anslag till 201S. 

Projekt Projektering/arbetshandlingar ny trumma SilvköparenjO/ov jons: Budget 
214 tkr. Tillhör projekt Ny trumma SilvköparenjO/ov jons. Återstående medel, 
181 tkr, begärs i överfört anslag till201S. 

Lokalprogram 
Projekt Servicebyggnad i stadsparken: Budget S 07S tkr. Projektering pågår och 
byggstart förväntas ske_under sensommaren 201S. Återstående medel, S 047 tkr, 
begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Gårdar: Budget 3 680 tkr. Åkraskolan har tre gårdar varav två är 
ombyggda. Återstående gård som inte gjordes under 2014, på grund av tidsbrist, 
kommer att byggas om under sommaren 201S. Björkgårdens innergård har 
åtgärdats med nytt ytskikt, växter och pergola. Återstående medel, 1139 tkr, 
begärs i överfört anslag till 201S. 

Projekt Byte ventilation Ösby: Budget 4 000 tkr. Översyn av ventilation och värme 
pågår. Under året har kök/matsal, bygg och elevhem fått ny ventilation. Arbetet 
med att byta styr- och reglersystem på elevhemmen samt installation av 
varmvattenväxlare pågår. Återstående medel, 2 414 tkr, begärs i överfört anslag 
till 201S. 
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Projekt Klimatanläggning Täljstenen: Budget 8 000 tkr. Arbetet pågår och 
beräknas stå klart under våren 2015. Återstäende medel, 4 562 tkr, begärs i 
överfört anslag till2015. 

Projekt Projektering Ranstaskola och förskola: Budget 4 72 tkr. Projektering 
pågår. Återståendemedel, 443 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Om- och tillbyggnad Sätrabrunnsförskola: Budget 6 000 tkr.l avvaktan på 
politiska beslut. Återstående medel, 5 977 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

Projekt Tillagningskök Ösby: Budget 9 804 tkr. Arbetet klart men alla fakturor har 
ännu inte kommit. Återstående medel, 623 tkr, begärs i överfört anslag till 2015. 

ProjektÄldreboende: Budget 21 315 tkr. Arbetet är slutfört. I 
upphandlingsförutsättningarna ingår att delar av kontraktssumman inte betalas 
ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 356 tkr reserveras till 2016. 

Projekt Målerilokaler Ösby: Budget 3 757 tkr. Arbetet är slutfört men 
slutbesiktning kvarstår. Återstående medel, 149 tkr, begärs som tilläggsanslag till 
2015. 

Projekt Lärkans sportfält Etapp 2: Budget 17400 tkr. Arbetet pågår. Återstående 
medel, 13 614 tkr, begärs i överfört anslag till2015. 

Räddningstjänst 
Räddningstjänst 
Den VW-pickup med årsmodell 2006 som används av Styrkeledaren vid 
brandstationen i Heby som FiP-fordon (Första Insats Person) har fått en 
avskrivningstid på 25 år, vilket är helt orimligt utifrån såväl bilens konstruktion 
som dess nyttjandegrad. Konsekvensen av denna situation är frekventa och dyra 
reparationer. 

Tilläggsanslaget, 280 tkr, är tänkt att användas för inköp av ett nytt FiP-fordon 
till brandstationen i Heby, vilket kommer att läggas i utbytesplanen för 
brandfordon med en avskrivningstid på 8 år. 

Civilförsvar- Krisberedskap övergripande samt Krisberedskap ACC LEH 
Då kommunen inte kan använda dessa medel för andra ändamål än de som är 
kopplade till ansvar 19, föreslås att de redovisade avvikelserna, 453 tkr och 4 78 
tkr för dessa båda projekt, förs över till investeringsbudgeten för 2015. 
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Bildnings- och lärandenämnden 

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

Verksamhet/projekt, tkr Nettoanslag Förbrukat Awikelse Överföres till 
2015 

Ösby-lnköp av trailer 300 o 300 300 

MOTIVERING 

Upphandlingen av minibussen har inte hunnit slutföras under 2014 utan bedöms 
bli klar i januari 2015. 
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BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERKSAM HETSÅRET 2014 

ANTAGEN§ X l XXXX-XX-XX l DIARIENUMMER 20XX/XXX REVIDERAD§ X l XXXX-XX-XX l DIARIENUMMER 20XX/XXX 
SALAKOMMUN 

Växel: 0224-74 70 00 l E-post: kommun.info@sala.se l Postadress: Box 304,733 25 Sala 

gSALA 
~KOMMUN 



tlilaga KS 2015/80/5 

NÄMNDERNAsPROTOKOLL 





~~!,J.'' "····i'· SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-10 

Dnr 2015/160 

§ 18 Bokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvalt
ning och överförmyndare, begäran om tilläggsbudget i 2015 års 
driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från 
verksamhetsåret 2014 

Justerandes sign 

G~ 

Beredning 
Bilaga KS 2015/19/1, Bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/19/2, begäran om tilläggsbudget driftanslag 
Bilaga KS 2015/19 j3, begäran om tilläggsanslag investeringar 
Bilaga KS 2015/19/4, bokslut 2014 för överförmyndaren 

Kommunchef J en ny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
ill fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltn ing, 
g.tt fastställa bokslut 2014 för överförmyndare, 
att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltning och överförmyndare 
till bokslutsberedningen, 
ill överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftanslag, bilaga KS 
2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt 
.all överlämna begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2014, 
bilaga KS 2015/19 j3, till bokslutsberedningen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltn ing, 

att fastställa bokslut 2014 för överförmyndare, 

att överlämna bokslut 2014 för kommunstyrelsens förvaltni ng och överförmynd are 
till bokslutsberedningen, 

a.tt; överlämna begäran om tilläggsbudget i 2015 års driftans lag, bilaga KS 
2015/19/2, till bokslutsberedningen, samt 

.all överlämna begäran om tilläggsanslag, inves teringar från verksamhetsåret 2014, 
bilaga KS 2015/19/3, till bokslutsberedningen. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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R sALA rr:i KOMMUN 

§5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-28 

Dnr2015/85 

Bokslut bildnings- och lärandenämnden 2014 och överföring av 
investeringsmedel 

INLEDNING 

Beredning 
Skrivelse 2015-01-21; Bokslut 2014. 
Bilaga l; lndikatorsammanställning. 
Bilaga 2; Begäran om tilläggsanslag 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

BESLUT 

skolnämnden beslutar 

illgodkänna upprättat förslag till bokslut 2014 med begäran om överföring av 
investeringsmedel hos kommunstyrelsen samt 

all överlämna bokslut 2014 till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

1"-\ rYJ---
Ut d r agsbestyrkande 
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IisALA 
~KOMMUN 

VON§ 21 

Justerandes sign 

Bokslut 2014 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-02-05 

Föreligger förslag till bokslut och internkontrollplan 2014. 
Nämnden redovisar- 5 977 tkr. 

Dnr 2015/103 

Nämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner att kontrolleras 
under året. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/11/1. Förslag till bokslut. 
Bilaga VON 2015/11/2. Intemkontrollplan 2014. 

Ekonomihandläggare Sofia Eriksson, verksamhetscheferna Mauro Pliscovaz, 
Anneli L Sundin och Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
m fas tställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 
i!.ll godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga, 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
ill inte överföra nämndens underskott för 2014. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

m fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 

Sill godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga. 

Värd- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

Sill inte överföra nämndens underskott för 2014. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utd ragsbestyrkande 
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nilaga lS 2015/80/6 

NÄMNDERNAS/FÖRVALTNINGARNAS 
INTERNKONTROLL2014 





1
!:!..~· . ·r •;:, 

SALA 
KOMMUN 

§ 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-02-10 

Dnr 2014/1 76 

Redovisning av intern kontroll 2014 för kommunstyrelsens 
förvaltning 

INLEDNING 
Enligt av kommunfullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll i Sala 
kommun ska nämnde1· och styrelse varje är anta en särsl<ild plan för uppföljning <lY 

den interna kontrollen. Denna syftar till att säkerställa att styrelse och nälllnder 
upprätthäller en tillfredsställande intern kontroll. 

Under 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot 
avtal, att protokoll inlämnats från de kommunala bolagen, fal<turahantering och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens förvalt
ning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/20/1, missiv 
Bilaga KS 2015/20/2, redovisning 

Kommunchef j en ny Nolhage föredrar ärendet. 

Yrlmnden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
all godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslär att kommunstyrelsen beslutar 

au godkänna genomförd intern kontroll för 2014 avseende kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

l """"'"'"'"'' 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

REDOVISNING AV INTERN KONTROLL 2014 FÖR KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

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

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

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

Under 2014 har bland annat verkställighet av politiskt fattade beslut, köptrohet mot 
avtal, attprotokoll inlämnats frän de kommunala bolagen, fakturahantering, och 
betalkortsanvändning kontrollerats i hela eller delar av kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Förslag til.l beslut 

att foreslå kommunstyrelsen att godkänna genamtOrd intern kontroll fOr 
2014 avseende kommunstyrelsens forvaltning . 

l (l) 
2015-02·05 

JENNY NOLHAGE 



Rapport Intern kontrollplan-Kommunstyrelsens f"örvaltning 2014 

Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
(rutin/system) till 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 
Verkställighet av Att uppf<>ljning sker Kontorschef fOr A vstäm.n in g en Löpande Kommunchef Mö j tig/Kännbar Rutiner ~r detta kommer an 
politisl..'t fattade beslut att politiskt fattade Medborgarkontor gång per år vid uppföljning implementeras med stöd av 

beslut verkställs bokslut under året system 2015. 
lnköp sker hos avtalade Kontroll av att Upphandlare En gånglår stickprov Förvaltnings- Möjlig/Kännbar *Ytterligare utbildning inom 
leverantörer inköpsavtalen följs chef SPEND-analys är bokad 

under m!!j 2015. Mårten 
Dignell kommer att delta. 
*Gällande internkontroll har 
avtalet för ~retagshälsovård 
granskats avseende KSF. 
Avtalstrohet är utsökt på 
slagen 74710, 74720 och 
74730. Previa, som är 
kontrakterad leverantör av 
Företagshälsovård, har 
erhållit 98 % av den summa, 
780 852,61 SEK. som 
kommunen köpt toretags-
hälsovård ~r under 2014. 
Ytterligare två leverantörer 
som ej är kontrakterade har 
identifierats, Mats Tejne samt 
Presivia personalkonsult AB, 
som står fOr resterande 2 % 
av summan. 

Protokoll ska inlämnas Kontrollera an Registrator 2 ggr/år Sökning i Förvaltnings- Minde sannolik/ Verkställt. 
&ån styrelsemöten i SHE. protokoll har Vid delårs- ärendehante- chef Kännbar Samtliga protokoll har 
Salabostäder. SIFAB inlämnats från bokslut och ringssystemet inlämnats och är diarieförda 
samt Sala Silvergruva styrelsemöten i SHE, årsbokslut samt arkiverade. 

Salabostäder. SIF AB 
samt Sala Silvergruva 



Process Kontrollmoment Kontrollansvar .Frekvens Metod Rapportering Riskbedömning Rapport Bokslut 2014 
. (rutin/svstem) till 
Samhällsbyggnads-
kontor 
Kontrollera att beslut är följa upp överklagade Berörd 2 ggr/år Analys av Enhetschef Möjlig/Kännbar Vid överprövning i av 15 
rättssäkert behandlade beslut handläggare beslut från bygg- och miljöärenden har 

överprövande det visat sig att l3 (87 %) 
instans varit riktiga och 2 återför-

visats tbr ytterligare hand-
läggning. 
Vid överprövning i av 17 
ärenden till fbrvaltnings-
rätten avseende fiirdtjlinst och 
riksftirdtjänst bar det hittills 
visats sig att 7 varit riktiga, 3 
bifallits och 7 väntar på 
avgörande. 

Kontrollera art kunder fär Livsmede Is i nspek- Berörd 2 ggr/år Antal faktiska Enhetschef Möjlig/Kännbar Livsmedelsinspektörerna 
den livsmedelstillsyn tioner motsvarar de handläggare timmar hade planerat att hinna med 
som de har betalat för timmar som faktureras motsvarar 315 tillsynsbesök. Den 31 

kund beräknat antal december hade man gjort 301 
tillsynsbesök. Upphörda 
verksamheter har ej varit 
möjliga att kontrollera. 

Kontrollera att beslut om Stickprov Berörd 2 ggr/år Stickprov Förvaltnings- Möjlig/Kännbar Vid överprövning i av 3 
skolskjuts är taget i handläggare samt dar chef ärenden till fbrvaltnings-
enlighet med riktlinjer politiken tagit rätten avseende skolskjuts har 

egna beslut l visats sig vara riktigt och 2 
väntar på avgörande. 

Kontrollera an fördelning Stickprov Berörd 2 ggr/år Uppföljning Enhetschef Möjlig/Kännbar Tomtköreglema toljs. 
av tomter i tomtkön sker handläggare av de som fått 
i enlighet med tilldelning 
tomtköregler 

--·- -----



Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering Riskbedöm ni ng Rapport Bokslut 2014 
(rutin/system) till 
Tekniskt kontor 

!A Att beslut expedieras V A-ingenjör l ggr/är från och Sammantaget Förvaltnings- Möjlig/forsumbar Vid kompletta 
Handläggningstiden fOr inom fyra veckor medjanuari foralla chefoch ansökningshandlingar har 
inkommen ansökning/ 2014 ärenden enhetschef processen fungerat 
anmälan om anslutning 
till kommunalt V A. (Frän 

l ansökan tilllämnad 
arbetsorder till gata/park) l 
Räddningstjänst 
Fakturahantering Samtliga inköp Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik! Uppfyllt l 

kontrolleras att de med Lindrig 
pris och kvalitet 
motsvarar 
beställningarna 

Betalkortsanvändning Samtliga transak- Beslutsattestant Löpande Granskning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 
tioners kvitton sparas i Lindrig 
akt till respektive kort 
och kontrolleras mot 
kontoutdragen från 
kortleverantören 

Automatlarmkontroll Genomförda Stf Räddnings- Kvartalsvis UppfOijning Räddningschef Mindre sannolik! Uppfyllt 
kontroller chef av månads Lindrig 

och kvartals-
prov 

Handbrandsläckar- Genomförda Stf Räddnings- Q2&Q4 Uppföljning Räddningschef Mindre sannolik/ Uppfyllt 
kontroll kontroller chef av årskontroll Lindrig 
Förebyggande- tillsyner M yndighetsti Il syn Stf Räddnings- Q3 Uppf6ljning Räddningschef Minde sannol ik/ Uppfyllt 

enligt Lag om skydd chef av årsti ll syner Kännbar 
mot olyckor samt Lag 

l 
om brandfarliga och 
explosiva varor 



SALA 
KOMMUN 

§6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOlNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

201 5·01·28 

Internkontroll bildnings- och lärandenämnden 2014 

INLEDNING 

Dnr· 2015/86 

Vid bokslutet ska resultatet av internkontrollen för verksamhetsåret redovisas. 

Beredning 
Sl<rivelse 2015·01·21; Internkontroll bildnings· och lärandenämnden 201 4. 
Bilaga l; Internkontrollplan 
Bilaga 2; Inköpsrutiner 
Bilaga 3; Redovisning av internkontroll 2014 
Daniel Ahlin föredrar ärendet. 

BESLUT 
Sl<olnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 2014 med nödvändiga 
justeringar samt 

.i!tl insända redovisningen till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

8(t7) 



BARN OCH UTBILDNING 

skolnämnden 

MISSIV 

Internkontroll bildnings- och lärandenämnden 2014 

INLEDNING 
Vid bokslutet skall resultatet av internkontrollen för verksamhetsåret redovisas. 

Ärendet 

l (l) 
2015·01·21 
ÄRENDE 7 

DNR 2015/86 
DANIELAHLIN 

DIREKT: 0224·74 72 07 

Internkontrollplanen för 2014 utgör bilaga 1. Resultatet redovisas i bilaga 2 och 3. 

Konsekvenser för landsbygden 
Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden, nu eller i 
framtiden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
skolnämnden föreslås besluta 

.att godkänna redovisningen av internkontrollplanen för 2014 samt 

.att insända redovisningen till kommunstyrelsen 



~~~b~ 
2015-01-21 

SkoltOrvaltningen 
Daniel Ahlin 0224-74 72 07 

Internkontrollplan 2014 för Skolförvaltningen 

Process/Rutin Kontrollmoment Kontrollansvar 

Inköpsrutiner Att kontrollera att inköp Ekonom 
sker hos avtalade 
leverantörer 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att beslut skoljuridisk 
beslut fattas och behandlas ansvarig 

formellt korrekt om handläggare 
åtgärdsprogram eller inte 

Åtgärdsprogram, Att kontrollera att skoljuridisk 
innehåll åtgärdsprogram har korrekt ansvarig 

innehåll handläggare 

- - ---- ~---------

Frekvens Metod 

Stickprov Sökning i 
löpande Ftb:n alt 
under året ekonomisyste 

m et 
Vid Full revision 
lämpligt 
tillfåll e 

stickprov Analys 

~---------- ---- ----

Ärende 7 
Bilaga l 

Rapportering Till 

Förvaltningschef 
samt till BLN i 
samband med 
bokslut 
Förvaltningschef 
som rapporterar till 
BLN i samband med 
bokslut 
Förvaltningschef 
samt till BLN i 
samband med 

, b()k_slut 
- -----

Riskbedömning 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 

Möjlig/allvarlig 



BARN OCH UTBILDNING 

Inköpsrutiner 
Årets internkontrollplan innehöll en granskningspunkt rörande inköpsrutiner: 

l. Att kontrollera att inköp sker hos avtalade leverantörer, två avtal 
kontrolleras och det är kontorsmateriel samt läromedel. 

KONTORSMATRIEL 
Beträffande kontorsmaterial för 2014 är köptroheten 45 procent vilket är en 
försämring mot föregående år då det var 49,6 procent. Total summa för inköp var 
162 tkr. Leverantören vi har avtal med är Staples. 

LÄROMEDEL 
Beträffande läromedel har köptroheten ökat till96 procentjämfört med 2013 dä 
den var 87 procent. Total summa för inköp 2014 var l 202 tkr. Leverantör av 
läromedel är Läromedia. 

1 {1) 

2015·01·20 
ÄRENDE 7 
BILAGA 2 

DNR 2015/86 
DANIEL AHLIN 



fimSALA 
~KOMMUN 

BARN OCH UTBILDNING 

Redovisning av internkontroll 2014, åtgärdsprogram 
Årets internkontrollplan innehöll två granskningspunkter rörande åtgärdsprogram: 

l. Att kontrollera att beslut fattas och behandlas formellt korrekt om 
åtgärdsprogram eller inte 

2. Att kontrollera att åtgärdsprogram har korrekt innehåll 

Resultatet är följande: 

KORREKTA BESLUT 
stickprovsmetod har visat sig lämpJig att använda. En skola per rektor har granska ts 
genom att betygsöversikter har tagits fram. Några (eller om de var fä, alla) elever 
med betyget F har valts ut och åtgärdsprogram har efterfrågats, eller om sådant inte 
fanns skulle skälen för detta redovisas. Totalt har besluten för 35 elever granskats. 
Det är vår bedömning att fem av de nio grundskolorna hanterar åtgärdsprogram på 
ett acceptabelt/gott sätt. 

En bidragande orsak till det bristande resultatet är att lagstiftningen ändrats under 
året för att minska lärarnas administrativa åligganden. Detta har medfört en viss 
osäkerhet om vad som krävs för formellt riktigt handlande. 

KORREKT INNEHÅLL 
En granskning av de inlämnade åtgärdsprogrammen, sexton stycken, visar att de 
allra flesta, fjorton stycken, är välskrivna. En brist som förekommer är att en del 
åtgärder som anges inte är utvärderingsbara. 

1 (1) 
2015-01-20 
ÄRENDE 7 
BILAGA 3 

DNR201S/86 
JAKOB F JELLANDER 



l SALA 
KOMMUN 

VON§ 21 

Justerandes sign 

Bokslut 2014 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015·02·05 

Föreligger förslag till bokslut och internkontrollplan 2014. 
Nämnden redovisar - 5 977 tkr. 

Dn r 2015/103 

Nämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner att kontrolleras 
under året. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/11/1. Förslag till bokslut. 
Bilaga VON 2015/11/2. Internkontrollplan 2014. 

Ekonomihandläggare Sofia Eriksson, verksamhetscheferna Mauro Pliscovaz, 
Anneli L Sundin och Lena Nyström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård· och omsorgsnämnden beslutar 
m fastställa bokslutför 2014 enligt förslag i bilaga, 
iill; godkänna redovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bilaga, 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar 
iill inte överföra nämndens underskott för 2014. 

BESLUT 
Vård· och omsorgsnämnden beslutar 

iill fastställa bokslut för 2014 enligt förslag i bilaga, 

ill godkänna •·edovisad internkontrollplan 2014 enligt förslag i bi laga. 

Vård· och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa att 
kommunfullmäktige beslutar 

ill inte överföra nämndens underskott för 2014. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

5 (14) 



Internkontrollplan 2014 
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2014 omfattar sju processer/rutiner 
att kontrollers under året. 

1. Personalförsörjning genom personalomsättningssiffror ska kontrolleras 1g/år. 
Siffror har tidigare under året inte kunnat tas ut. Systemet Qlickview har under 
hösten möjliggjort detta. Siffran 0,45 o/o för period 140101-141231 fås genom den 
fördefinierade rapporten. 3 externa avgångar och 47 nyanställda från externt av 
703 totalt anställda inom Vård- och omsorg. 

2. Medicinskt färdigbehandlade följs varje månad och redovisas för nämnd. Totalt 
är 2014 blev kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade 2 mkr. 

3. Viten kontrolleras varje månad. Viten för 2 LSS stödfamilj kommer det beslut på 
samt l LSS kontaktperson, 10 tkr där vite utdömts och utbetalas i september. 

4. Placeringskostnad kontrolleras varje månad och redovisas för nämnd. 

5. Återsökning från Migrationsverket kontrolleras 1g/år. Kontroll av återsökningar 
är gjort i december samt översyn av fördelning av schablonersättningens 
fördelning mellan vård-jornsorg och skolan. 

6. EKO-frågor inköpskort kvittokontrolL 
Av 76 fakturor bedömdes ca 65% ha en ofullständig kvittoredovisning då 
kvittounderlagen saknades, dess återfanns dock senare i pärm hos enhetschef. Ny 
rutin för hantering av kvitton har uppr·ättas med instruktion att kvittounderlag 
ska sändas in till ekonomi för scanning till fakturan. 

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



n i laga ~s 2C 15/80/ 7 

BOLAGENS ÅRSREDOVISNINGAR 2014 



Salabostäder AB 
Org nr 556352-0500 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 

Ink. 2015 -03- 1 2 
Oiariertr 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 

Innehåll 

forval tningsberätte !se 
resultaträkning 
balansräkning 
kassaflödesanalys 
noter 

l (34) 

Sida 

2 
14 
15 
17 
18 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Belopp inom parentes avser 
föregående år. 



salabostäder AB 
556352-0500 

Förvaltningsberättelse 

2(34) 

Styrelsen och verkställande direktören för salabostäder AB får härmed avge årsredovisning för 
verksamheten under tiden 2014-01-0 l - 2014-12-31. 

Styrelse 

Styrelsen, utsedd av Sala kommun, har haft följande sammansättning t.o.m. 2014-12-31: 

Ordinarie 
Glenn Andersson (s) ordf. 
Kristina Nyberg (s) vice ordf. 
Peter Kraft (mp) 
Carola Gunnarsson (c) 
Hans Eljansbo (m) 

Suppleanter 
Magnus Eriksson (sbä) 
Sven-Erik Undhagen (Viklund) (v) 
Mårten Öhrström (c) 

Komunfullmäktige beslutade 2014-12-15 att entlediga styrelse och suppleanter fr.o.m. 2015-01-01 
och välja fem nya ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för tiden fr.o.m. l januari 2015 till 
ordinarie bolagsstämma 2016 enligt följande: 

Ordinarie 

Hans Eljansbo (m) ordf. 
Mårten Öhrström (c) vice ordf. 
Magnus Eriksson (sbä) 
Jan Sund (s) 
Asa Nilsson (s) 

Suppleanter 

Håkan Pettersson (kd) 
Peter Kraft (mp) 
Ragge Jagera (sd) 

Ansvarsförsäkring för styrelse och verkställande direktör är tecknad hos ACE Europe. 

Arbets ta g a r rep resen ta n te r 
Vision och Ledarna har under 2014 haft ett samarbete kring arbetstagatTepresentanter i styrelsen. 

Anna-Lena Danneby 
Henrik Rosenlund 

Sammanträden 

(Vision) 
(Vision ers) 

Styrelsen har hållit l l styrelsemöten. Årsstämma hölls den 9 juni 2014. 

Verkställande direktör 
Bernard Niglis är bolagets verkställande direktör. 



salabostäder AB 
556352-0500 

Revisorer 

Ordinarie Suppleanter 
Peter Söderman, auktoriserad revisor Johan Tingström, auktoriserad revisor 
Bengt Åkesson (s), lekmannarevisor Agneta Selling (s) , lekmannarevisor 

3(34) 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26 att välja Jonas Ahlin till lekmannarevisor och Allan 
Westin till lekmannarevisorsersättare för åren 2015-2018. 

Organisationsanslutningar 
SABO 
P ACTA 
HBV 

Ägare 

Företaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 
Arbetsgivarförbund 
Husbyggnadsvaror HBV Ek.förening 

Sala kommun äger samtliga aktier i bolaget. 



Salabostäder AB 
556352~0500 

VISION OCH MÅL 

BOLAGETS FÖREMÅL OCH ANDAMÅL 

salabostäders bolagsordning beskriver företagets föremål och ändamål. 

4(34) 

Bolaget. som är ell allmännylfigt bostadsföretag, har tillföremålför sin verksamhet a(( inom Sala 
kommun köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ur ochförvalta jastigheter eller tomträlter med 
bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 

Andamålet med bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sala kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas 
enligt affärsmässiga principer. 

VJSION OCH FOKUSERADE MÅL 

Bolaget arbetar i enlighet med beslut i KF § 168/2013 enligt följande "År 2024 har Sala kommun 
passerat 25.000 invånare och är ett långsiktigt hållbat1 samhälle med livskraft och god livskvalitet i 
hela kommunen". 

VJSION 

Vi skall vara regionens bästa bostadsbolag med fokus på långsiktig hållbarhet. 

MÅL 

Personal- vi ska hålla en god lönenivå, minska sjukfrånvaron samt skapa nöjdare medarbetare. 

Kunder - vi ska bl i bättre beställare, ha en bra kommunikation internt och externt, ha en 
serviceinriktad personal samt jobba för att få nöjdare kunder. 

Fastigheter- vi ska ha en vakansnivå under 2 %, minska vår energiförbrukning samt stamrenovera 
minst 25 lägenheter per år. 

Ekonomi -de ekonomiska målen är att skapa en långsiktig ekonomi i företaget med god soliditet 
för att klara framtida samhällsfårändringar och underhållsbehov samt att ge beslutad avkastning på 
ägarens satsade kapital. 



salabostäder AB 
556352-0500 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2014 

5(34) 

Under året har bolaget fortsatt det stamrenoveringsprojekt som startades upp under 2013. Årets 
etapp omfattade 80 lägenheter. Projektet är nu under utvärdering för kunskapsåterfåring inför 
planering av nästa etapp. 

Kaplanen öppnades som trygghetsboende (+65) efter att från byggnadsåret varit servicehus och 
LSS-boende. Inför öppnandet som trygghetsboende gjordes renovering av tappvattensystemet och 
badrum. Öppningen innebar att 52 "nya" lägenheter tillfördes bostadsmarknaden i Sala. 

På Karpgatan 2 lämnade kommunen 6 lägenheter som varit LSS-boende som bolaget nu hyr ut som 
ett mindre trygghetsboende ( +65) med 6 små lägenheter. 

KUNDER OCH MARKNAD 

Bolagets marknad är Sala kommun med 21925 (21769) invånare. Befolkningsökningen uppgick 
20 J 4 till 156 personer. Antalet personer som flyttade in till kommunen under 2014 var 1229 
personer vilket kan jämföras med 1192 personer under 2013. Antalet utflyttande från kommunen 
2014 var 1043 personer, attjärnfåra med 1019 personer 2013. 

Totala antalet lägenheter i flerbostadshus i kommunen är 3893, varav bolaget äger och förvaltar 
2669 lägenheter vid 2014 års utgång. Bolaget äger därmed ca 68 % av beståndet i flerbostadshus. 

A v det totala bostadsbeståndet 1 O 183 i kommunen utgör bolagets bostäder ca 26 %. Genom 
bolagets dominans på hyresrättsmarknaden har det en ledande och ansvarsfull roll. 

A v lägenhetsbeståndet finns ca 124 ( 124) lägenheter i kommunens ytterområden. De första 
lägenheterna uppfårdes i början på 1950-talet i kvarteret stamparen l och omfattade 141 
lägenheter. Av bolagets lägenhetsbestånd uppfördes 1500 lägenheter under miljonprogrammet, det 
vill säga från början av 1960-talet och till mitten av 1970-talet. Under senare delen av 1980-talet 
och under 1990-talet byggdes och förvärvades 178 lägenheter i centrala Sala. Ytterligare 62 
lägenheter har tillkommit genom nyproduktion under 2000-talet. 

HYROR 

Efter förhandling med Hyresgästforeningen träffade parterna en överenskommelse fi·ån 
l januari 2014 avseende höjning av utgående hyror med 2,0 % för bostäder, garage, bilplatser samt 
lokaler. 



Salabostäder AB 
556352-0500 

UTHYRNING 

De senaste fem årens utveckling av vakanta lägenheter och varierad befolkningsmängd: 

2014 2013 2012 2011 2010 

Antal lägenheter 2669 2669 2782 2780 2782 
Vakanser, antal 4 13 6 19 22 
Vakanser,% 0,1 0,5 0,2 0,7 0,8 
Hyresförluster, tkr 4.257 3.741 3.628 5.496 6.834 
Befolkning 21925 21769 21596 21568 21535 

MARKNADSINSATSER 

6(34) 

salabostäder sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig 
anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster. Vår utgångspunkt är att 
bostadsområden inte består av hus utan av människor som bor i dem. Därför måste allt 
utvecklingsarbete utgå ifrån människorna. Vi vill därför att de föreningar/verksamheter som vi 
stödjer bidrar till ökat umgänge och aktivitet där människor bor. Det är viktigt att 
fåreningens/verksamhetens värdegrund stämmer överens med salabostäders arbete får ökad 
mångfald, integration, jämställdhet och trygghet. Under året har de föreningar som fatt 
sponsringskontrakt genomfört en familjedag på MånsOls och respektive förening har dessutom 
genomfört egna aktiviteter för våra hyresgäster. 

BREDBAND 

Under 2014 fårdigställdes bredbandsuppkoppling av lägenheterna i Ransta, Salbohed och 
Sätrabrunn. Kvar att koppla upp är lägenheterna i Möklinta som kopplas upp under 2015. Nätet har 
idag ca 1250 (48 %) aktiva uppkopplade kunder och växer med ca 25 kunder i månaden. Det nya 
nätet har också gjort det möjligt för bolaget att koppla upp underccntraler, tvättstugor och 
passersystem till våt1 eget nätverk utan kostnad. 
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ORGANISATION 

PERSONA L 

Vid verksamhetsårets slut hade bolaget 36,5 årsarbetare. 

Tjänstemän 
Fastighetsskötare 
Fastighetstekniker 
Bo värd 

Fördelning män/kvinnor 

Tjänstemän 
Fastighetsskötare 
Fastighetstekniker 
Bo värd 

HeJtid 
2014 2013 

9,5 9,5 
13 14 
12 12 
l 5 l 5 
36 37 

Män 
2014 2013 
3,5 3,5 
8,5 9,5 
12 12 
05 
24,5 25,5 

ARBETSMILJO OCH FRISKVÅRD 

Deltid 
2014 2013 

0,5 0,5 

0,5 0,5 

Kvinnor 
2014 2013 

6 6 
5 5 

1 l 
12 12 
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Bolaget bedriver ett aktivt arbete för att forbättra arbetsmiljön för fastighetsskötare och reparatörer. 
Under året har fokus varit på källartrappor och uppstigningar till vindar. Det arbetet kommer att 
fortsätta under nästkommande år. Arbetet bedrivs i samverkan med de fackliga organisationerna 
och igenom vår skyddskommitte. 

Syftet med bolagets personalvårdsförmåner är att ge personalen möjlighet att bibehålla en god 
hälsa, f6rebygga förslitningsskador samt att skapa trivsel och gemenskap. 

Personalen kan relativt fritt välja motionsformer till ett värde av c:a 3000 kronor per år. Aktiviteten 
måste rymmas inom skatteverkets regler för skattefri förmån. Några exempel på aktiviteter är 
gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter, vanligt förekommande lagidrotter, spinning, thai 
chi, qigong m.fl. 

Personalen kan relativt fritt välja att få friskvårdande behandling l gång per månad. Skattefri 
friskvård innefattar olika behandlingar som är avstressande, som syftar till att förebygga och 
motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som uppkommit i samband 
med ensidigt arbete. 

Under 2014 gjordes en hälsoprofilundersökning för all personal. Resultatet visade att det finns 
behov av ytterligare åtgärder fOr friskvård. Ett större friskvårdsprojekt planeras därför under våren 
2015. 
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EKONOMI 

Förhandlingarna med Hyresgästforeningen ledde inte till någon uppgörelse för 2015. Ärendet 
lämnades till Hyresmarknadskommitten får medling. Medlingen misslyckades också varför 
Hyresmarknadskommitten avgjorde ärendet som resulterade i en höjning med 
l, 15 % på årsbasis. 

KVALITETSPOLICY 
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Bolagets kvalitetspolicy beskriver helhetssynen på kvalitet och omfattar såväl våra lägenheter som 
köpta tjänster och material. Kontinuerlig utveckling, korta beslutsvägar och väl utarbetade rutiner 
tor kvalitetsstyrning, där alla tar ansvar i samverkan, ska ge bolaget nöjda kunder. Den pågående 
fårändringen av organisation och ansvar med tyngdpunkten på att flytta ut ansvaret i organisationen 
är ett led i att förbättra vår kvalitetsuppfåljning när det gäller köpta tjänster. Förändringen har redan 
gett etiekt när det gäller kontroll av utförda tjänster. De fårändringar som gjorts och fortfarande 
görs ger effekt både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Framförallt gäller det avtalsuppföljning och 
kontroller av utförda arbeten. De medel som kan ti·igöras på detta sätt används for underhåll av våra 
hus. 

MILJÖ 

MILJOPOLICY 

Bolagets miljöpolicy är vägledande får samtliga anställda i det dagliga arbetet och ställer krav på ett 
aktivt engagemang i miljöfrågor. Verksamheten skall anpassas till ekologiskt sunda system och 
därigenom skapa en uthållig och god Ii vsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets 
områden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som 
företaget bedriver. Bolagets miljöarbete är i linje med kommunens arbete med miljöfrågor. 

MINSKA MÅNGDENAVFALL 

Miljöanpassat material och arbetssätt är ett krav vid upphandling av våra entreprenörer. Bolaget har 
under året byggt ytterligare en sorteringsanläggning och har nu 26 egna miljöbodar där nio 
fraktioner sorteras. Bolaget har nu en godkänd mellanlagringsplats för vissa fraktioner med 
implementerad egenkontrolL 

ENERGIHUSHÅLLNING 

Fjärrvärme utgör basen i bolagets energikonsumtion. Uppvärmningen av bostäderna i centrala Sala 
sker till största delen med fjärrvärme från Sala-Heby Energi AB. Övriga fastigheter uppvärms med 
biobränsle. 

Som Salas klart största bostadsbolag har salabostäder ett stort ansvar att bidra till minskad 
klimatpåverkan. 2009 antog bolaget SABOs energiutmaning om att minska energiförbrukningen 
med 20% från 2007 års fårbrukning till 2016. Förbrukningen har minskat med 15,6% fram till 
2014 jämfört med 2007 års fårbrukning på värme, varmvatten och fastighetseL Om vi fortsätter i 
samma takt med minskningen kommer vi inte att ha några problem med att nå målet. 
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En stor del av arbetet med energieffektivisering handlar om att styra värmen rätt i våra hus. För att 
underlätta det arbetar vi fortlöpande med att renovera våra undercentraler och koppla upp dem mot 
våra överordnade system för att kunna läsa av värden och styra värme med mera på distans. 

RADONIPCB 

Under året har justeringar gjorts på tidigare gjorda insatser när det gäller radon. Inga PCB
saneringar har gjorts under året. 

FASTIGHETER, INVESTERlNGAR OCH FINANSIERING 

FASTIGHETER 

Bolaget har under året genomfört en värdering av fastighetsbeståndet med hjälp av informations
och analysverktyget Datscha. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmetod 
baserad på fastigheternas driftnetto. Avkastningskravet för lägenheter har satts till 5 % och för 
lokaler samt garage till 7 %. Vakansnivån har bedömts vara fortsatt låg. 

/NVESTER!NGAR 

Totala investeringar 2014 är 49.051 tkr (28.967 tkr) varav maskiner och inventarier 750 tkr (O tkr). 

UNDERHÅLL 

Bolagets långsiktiga plan får planerat underhåll följs, dock med någon förskjutning. Under året 
utfördes underhåll för 22.368 tkr (22.141 ). Det fördelar sig på lägenhetsunderhåll 16.629 tkr 
(15.179 tkr) och övrigt underhåll 5.739 tkr (6.962 tkr). 

Planerat underhåll under året har bl.a. utförts på följande fastigheter: 

Fastighet 
Skrået 3, Svarvargränd 
Åkra 2 och 3 
Knostret l , Berget 1 
Kärrbäcksbo 5: l, Stationsvägen 4 
Stamparen 3, Dammgatan l 
Kaplanen l 

FINANSIELLA RISKER 

Åtgärd 
Utvändig målning, byte av balkongräcken 
Nya tvättstugor (4 st) 
Modernisering värmecentraler 
Modernisering värmecentraler 
Byte yttertak 
Byte tappvattenledningar 

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker får kreditförluster samt risker för fastighetsskador. 
Dessa risker hanteras genom etterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning 
samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet . På grund av bolagets dominans på 
hyresmarknaden finns en ökad risk för vakanser vid en eventuell utflyttning. 
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Fastigheterna är försäkrade till fullvärde hos Protector Forsikring ASA och skadedjursfårsäkring är 
tecknad hos Anticimex. 

FINANSIERING 

Bolaget har antagit en finanspolicy där den genomsnittliga räntebindningen inte får understiga l år 
och inte överstiga 7 år. 

Räntebindning 
till 

2015 
2016 
2022 
2024 

Lånebelopp 

82.904 
25.785 

340.000 
120.000 

568.689 

Andel av lån 
% 

15% 
5% 

60% 
20% 

100% 

Genomsnittsränta inklusive borgensavgift till kommunen för 2014 var 3,17% (3,36 %). 

FRAMTID 

Bolagets framtid innehåller stora utmaningar när det gäller att med god ekonomi fortsätta renovera i 
vårt fastighetsbestånd och samtidigt försöka bidra till kommunens utveckling genom att bygga nya 
bostäder. Delar av vårt fastighetsbestånd är i stort behov av renovering och dessa är kostsamma. En 
hållbar nivå är mellan 25-50 lägenheter som renoveras per år. Att bygga nya bostäder i Sala kräver 
på grund av byggkostnaderna en hög hyresnivå för att bygget skall kunna räknas ihop ekonomiskt. 
Bolagets erfarenhet visar att dessa lägenheter har en begränsad kundkrets med så pass höga hyror 
som det blir fråga om. Ytterligare en utmaning är att skapa vinster i bolaget för att öka soliditeten 
och därmed minska bolagets och ägarens risk. Att skapa vinster samtidigt som underhållet släpar 
efter är inte bara svårt, det skapar ett pedagogiskt problem i relationen med hyresgäster samtidigt, 
men det är nödvändigt för långsiktigheten. 
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FEMÅRSÖVERSIKT 

Belopp i Mkr 

Ekonomi 
Balansomslutning 
Omsättning 
Underhåll 
Driftkostnader 
F as tighetsskat t 
Avskrivningar 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Resultat före skatt 
soliditet(%) 
Likviditet(%) 

Personal 
Medeltal anställda 
Arvoden och löner 

2014 2013 

677,5 678,8 
178, l 196,4 
22,4 22,1 

105,4 111,4 
3,4 3,4 

19,9 18,5 
0,5 0,8 

18,0 19,4 
9,5 17,5 
8,9 7,3 

72,8 135,0 

36,50 37,50 
14,6 14,8 
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2012 2011 2010 

686,5 685,2 666,1 
176,4 169,6 164,2 
27,7 27,5 22,5 

101,3 99,4 109,2 
4,6 4,6 4,6 

13,7 13,2 12,5 
0,4 0,4 0,2 

21,2 21,3 15,3 
8,2 3,8 0,2 
8,0 7,2 7,0 

98,6 67,8 65,6 

38,25 37,05 37,05 
13,9 14, l 13,6 
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Bolagets resultattoreskatt är plus 9.491 tkr vilket är 8.045 tkr lägre än föregående år och 6.034 tkr högre 
än budgeterat. 

Driftkostnaderna har för 2014 givit ett överskott mot budget på 3. 796 tkr vi l k et till stor del beror på 
minskade entreprenadkostnader för tastighetsskötsel, lägre uppvärmningskostnader och 
personalkostnader samt minskade kostnader för maskiner. 

Underhållkostnaderna har för 2014 givit ett överskott mot budget på 4.058 tkr och avskrivningarna ett 
underskott på 5.626 tkr. Detta är en effekt av det nya K3-regelverket där visst underhåll klassas som 
komponentbyte vilket inte är justerat i budgeten för 2014. Dessa komponenter redovisas istället under 
posten Byggnader och mark på balansräkningen och genererar kostnader i form av avskrivningar. 

Räntekostnaderna för 2014 har givit ett överskott mot budget på 692 tkr, vilket beror på att 
ränteutvecklingen fortsatt vara lägre än vad som förutspåddes vid budgeteringen. 

Efter återföring av uppskjuten skatt på 1.354 t kr är resultatet för 2014 l 0.845 tkr. 

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel 
Årets vinst 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

till aktieägarna utdelas 
i ny räkning överförs 

styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen 

30 113 729,55 
10 845 518,97 

40 959 248,52 

268 471,00 
40 690 777,52 

40 959 248,52 

Den föreslagna utdelningen påverkar bolagets soliditet marginellt från 8,87 procent till 8,83 
procent. soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fot1satt bedrivs med lönsamhet 
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 
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Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 
(försiktighetsregeln). 

Enligt Lag (20 l 0:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag tar utdelning från 
allmännyttiga bostadsföretag högst motsvara räntan på det kapital som kommunen vid föregående 
års räkenskapsårs utgång har skjutit till bolaget som betalning för aktier. Värdeöverföringar under 
ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för 
föregående räkenskapsår. 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 
Hyresintäkter 
Övriga förvaltningsintäkter 
Realisationsvinst vid fastighetsförsäljningar 

Summa nettoomsättning 

Fastighetskostnader 
Driftkostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Realisationsförlust vid fastighetsförsäljningar 

Summa fastighetskostnader 

Bruttoresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 

Årets vinst 

Not 

l, 2 

3, 4 
5 

6, 7, 8 
9 

lO 

11 
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2014 2013 

176 346 177 717 
1 796 830 

o 17 870 
-··- - --~··-

178 142 196 417 

-105 424 -111 443 
-22 368 -22 142 

-3 418 -3 381 
-19 885 -I 8 452 

o -4 835 
--~· ·· -· -----
-151 095 -160 253 

27 047 36 164 

456 821 
-18 012 -19 450 
--- - ___ ._ 

-17 556 -18 629 

9 491 17 535 

l 355 -5 296 

10 846 12 239 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 
Pågående ny- och ombyggnader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 
Skattefordri ngar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgånga r 

Summa tillgångar 

Not 

l' 2 

12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 
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2014-12-31 2013-12-31 

644 961 587 789 
63 94 

748 56 
130 28 796 

645 902 616 735 
- -

70 70 
···-·--

645 972 616 805 
--- --·--···--

l 448 929 
J 282 J 124 
4 286 4 159 

813 946 

7 829 7 158 

23 708 54 853 

31 537 62 011 

677 509 678 816 
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Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (10.247 st aktier a l 000 kr) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller fårlust 
Årets vinst 

Summa eget kapital 

Avsättningar 
Uppskjutna skatter 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder t i Il kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsforbindels er 

Not 

1' 2 

19 

20 

20 

22 

23 
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2014-12-31 2013-12-31 

lO 247 10 247 
8 900 8 900 

-----

19 147 19 147 
~·---

30 114 18 080 
10 846 12 239 
----
40 960 30 319 
-·-- -- ---
60 107 49466 

6 697 8 052 

6 697 8 052 

567 364 575 355 
--·-- ---
567 364 575 355 
·----· ---

l 324 3 332 
20 303 22 363 

945 326 
20 769 19 922 
- - -
43 341 45 943 

- - -

677 509 678 816 ---

197 388 227 388 

Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster 
Avskrivningar 
Reavinst/förlust vid fastighetsförsäljningar 
Erhållen ränta 
Erlagd ränta 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringen av rörelsekapital 

Ökning/minskning fordringar 
Ök ni ng/minskning leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Avyttringar av anläggningstillgångar 
Förvärv av anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av skuld 
Utbetald utdelning 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 
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2014 2013 

27 048 36 164 
19 885 18 452 

o -13 035 
455 821 

-18 012 -19 450 
---
29 376 22 952 

29 376 22 952 

-671 -2 831 
-2 060 2 363 
l 466 506 

28 III 22 990 

-49 051 -33 766 
o 32 208 
o -15 

---
-49 051 -l 573 

-9 998 -5 295 
-206 -156 

-10 204 -5 451 

-31 144 15 966 
54 853 38 886 

23 709 54 852 ·--
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Noter 

Not J Redovisnings~ och värderingsprinciper 
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F o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd B FN AR 2012: l Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3 ). Tidigare t i !lämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom 
BFN AR 20 12: 1. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 3 5, innebärande 
att jämförelsetalen inklusive noter för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal 
presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 2. 

Periodisering 
Periodisering har skett i enlighet med god redovisningssed. 

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. 
Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. 
Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och 
underskottsavdrag. En skattesats om 22% har använts vid beräkningen av uppskjuten skatt. 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattningen det är troligt att framtida skattemässiga 
resultat kommer att kunna kvittas mot de temporära skillnaderna. 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. skatteeffekter av 
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten . 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 
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FöUande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnadskomponent 
Stomme 
Tak 
Fasad 
Installationer 
Badrum/kök 
Inre ytskikt 

Bredband/fibernät 
Maskiner 
Inventarier och verktyg 
Bilar 

70-100 år 
40-70 år 
50-80 år 

35 år 
40 år 
16 år 
15 år 
5 år 
5 år 
5 år 
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Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänforas till inköp, konstruktion eller produktion av en 
tillgång som det tar betydande tid att fårdigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i 
t i Il gångens anskaffningsvärde. 

Nedskrivning fastigheter 
När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. För 
fastigheter som tidigare skrivits ner görs vid varje bokslut en prövning om återföring bör göras. Om 
behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över resultaträkningen. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. 
Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas 
linjärt under leasingperioden. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar. 

Långfristiga skulder 
Låneskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 

Leverantörsskulder och övrgia kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas till det belopp varmed de forväntas 
regleras. 
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Oeri va t instrument 
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Ränterisken definieras i bolagets finanspolicy där bl.a. följande regler och begränsningar beskrivs: 
• Betalningsförmågan skall vara säkerställd 
• Bästa möjliga finansnetto skall eftersträvas tilllägsta möjliga risk 
• Spekulativa inslag får inte finnas 
• Kortaste och längsta tillåtna genomsnittliga räntebindningstid 
• Längsta tillåtna räntebindning för enskilda lån och derivat 
• Tillåtna derivatinstrument 

Riskhantering- Strategi och mål 
Den ränteriskexponering som bolaget har i sin balans- och resultaträkning och som påverkas av 
ränteförändringar, framför allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av 
förlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av 
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter och makro-exponeringar, har bolaget valt att 
löpande hantera med hjälp av ränteswapar. 

Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter, ränteswapar 
och övriga ränteriskexponeringar. Hur denna hantering sköts och vilka regler, ramar och nyckeltal 
som gäller, styrs i sin helhet av bolagets finanspolicy. Att detta policydokument följs och att 
relevanta nyckeltal tas fram, kontrolleras i en månatlig rapportering. 

Ränterisken skall hanteras löpande och med hjälp av räntebindningen, alternativt ett durationsmått, 
som skall vara ett flexibelt nyckeltal, där den kortaste, respektive längsta tillåtna räntebindningen, 
regleras i finanspolicyn. Räntebindningen, det viktigaste nyckeltalet, belyser generellt hur lång tid 
det tar innan en räntefOrändring får fullt genomslag i räntekostnaderna. 

Ränteriskhanteringen skall syfta till att minska riskerna och genomföras med en konservativ 
grundsyn, där långsiktig stabilitet, men med full flexibilitet, skall vara ett av huvudmålen. Syftet 
med ränteriskhanteringen skall därmed inte vara någon "tradingverksamhet", men med en aktiv 
ränteriskhantering, kan det innebära ett mindre antal nya eller stängda ränteswapar per år. Detta 
speciellt om swapportföljens riskprofil behöver förändras, eller om fOrutsättningarna på 
kapitalmarknaden förändras radikalt under en kortare tidsrymd. 

Som ett led i den aktiva hanteringen av ränteriskerna kan därmed förtida avslut av ränteswapavtal 
förekomma vilket är en naturlig del i hanteringen. 

Alla beslut avseende ränteriskhanteringen där swapavtal skall tecknas eller förändras, skall grundas 
på en förändrad ränterisk för bolaget, där omvärldsanalyser, strategier, riskprofil, förändrade 
investeringsbehov, eller räntekostnadssimuleringar ligger till grund för besluten. Några kot1siktiga 
spekulativa inslag i ränteriskhanteringen skall inte förekomma. Om riskerna på kapitalmarknaden 
visar tecken på att öka kraftigt så kan det dock vara nödvändigt med stora förändringar i 
swapportföljen under en begränsad tidsperiod, i defensivt syfte. 

Räntekostnadssimuleringar över minst innevarande och nästkommande verksamhetsår skall 
genomföras med jämna mellanrum för att kontrollera att valda strategier och ränteriskskydd 
uppryller uppsatta ränteriskmål. 
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Säkrad risk 
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Den ränteriskexponering som uppstår i bolagets balans- och resultaträkningen p.g.a. 
ränteförändringar, framför allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av 
förlängningar av betintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteTiskexponeringar i form av 
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter och makro-exponeringar. 

Säkrad post 
Säkrade poster består av högst sannolika kassaflöden och värdeförändringar i bolagets 
ränteriskportfölj, beskrivet ovan. Andra säkrade poster kan innefatta delar av balansräkningen 
och/eller makro-hedgar. 

Säkringsinstrument 
Tillåtna säkringsinstrument regleras i finanspolicyn. 

Säkringsrelationer 
Räntebindningen med hjälp av ränteswapar skall eftersträva, att uppnå samma effekt som om 
krediterna vore bundna som lån med fast ränta, avseende räntekostnaderna. 

Värdeförändringen i portföljen av ränteswapar och krediter med vald räntebindning, skall så långt 
det är möjligt efterlikna den värdeförändring som uppkommer i en kreditportfölj bestående av 
enbart bundna lån, med motsvarande räntebindning, utan att ta hänsyn till kreditrisker mm. 

Säkringens effektivitet - framåtblickande/bakåtblickande 
Den uppnådda effektiviteten är fullständig, så länge som standardiserade ränteswapar används. 
Detta med tanke på att vald räntebindning är den klart dominerande och viktigaste parametern. 
Vald räntebindning varierar dessutom över tiden för att nå uppställda mål, som vald riskprofil, 
t1exibilitet och ett effektivt ränteskydd. Ränteswapamas korta ben, 3 månaders Stibor, behöver inte 
matcha i tid, upplåningen i kreditportföljen eller andra säkrade poster, då risken är försumbar och 
hanteras genom den totala räntebindningen. 

En regelbunden kontroll av effektiviteten och vald riskprofil skall genomföras med hjälp av 
fleråriga räntekostnadssimuleringar. 

Redovisning vid säkringsredovisning 
Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultaträkningen som en del av 
räntekostnaden. 

Redovisning vid avbrytning av säkringsredovisning 
Säkringsredovisning ska avbrytas när säkringsinstrument förfaller, säljs, löses eller avslutas på 
annat liknande sätt eller att säkringen inte längre förväntas vara effektiv. 

Om ett säkringsinstrument ersätts eller överflyttas till ett annat säkringsinstrument anses inte detta 
utgöra ett torfall eller avveckling. 
Om en säkrad post upphör att existera eller prognostiserad transaktion inte längre forväntas vara 
högst sannolik ska säkringsredovisning avbrytas till den del som den säkrade posten inte längre 
förväntas inträffa. 
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När säkringsredovisning upphör ska säkringsinstrumentet värderas enligt grundreglerna, d.v.s. 
lägsta värdets princip om derivatet har ett positivt värde och en skuld om derivatet har ett negativt 
värde. Eventuella differenser redovisas i resultaträkningen på sådant sätt att säkringen är fortsatt 
och fullt ut effektiv. 

Avsättningar 
Uppskjuten skatt görs i sin helhet enligt balansräkningsmetoden på alla temporära differenser som 
uppkommer mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet på tillgångar och skulder. 
Den huvudsakliga temporära differensen uppkommer från avskrivningar på byggnader och 
underskottsavdrag. 

Pensionsplaner 
Bolaget redovisar samtliga pensionsplaner som avgiftsbestämda. Det innebär att premierna 
kostnadsförs löpande. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med uppställningsformen i Redovisningsrådets 
rekommendation nr 7, avseende indirekt kassaflöde. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner 
soliditet 
soliditeten anger hur stabilt företaget är finansierat och visar vilken förmåga det har att överleva 
trots tillfålliga motgångar. Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Likviditet 
Med likvidi tet menas ett företags betalningsförmåga på kort sikt, dvs formåga att betala sina 
skulder i den takt de förfaller till betalning. Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder. 
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Not 2 Effekter av övergång till K3 
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Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar bolaget: 
- Underhållskostnader redovisas, efter övergången till K3, till stor del som aktiverade 
förbättringsarbeten. Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av befintlig komponent 
investeringsförs på fastigheten. Underhållskostnaderna har därfår minskat med 4. 799 tkr. 
- Justering av avskrivningar och uppskjuten skatt kommer av nedskrivning av fastigheter och de 
justeringar som skett på underhållskostnader. 
Avskrivningar enligt plan på byggnader har efter övergången till komponentavskrivning ändrats 
från ca l ,62% till ca 2,3%. 

Utgående Ingående 
balans 2012 balans 20 13 

enligt tidigare enligt K3-
Not principer Justering regiena 

Bolagets ingångsbalansrakning per 
2013-01-0 l har upprättats enligt 
t~ljandc: 

Tillgångar 
Byggnader och mark a 642 980 -22 613 620 367 
Övriga tillgångar 4] 497 43 497 
Sununa tillgångar 686 477 -22 613 663 864 

Eget kapital 
Balanserad vinst 30 178 -17 638 12 540 
Uppskjutna skatter b 7 730 -4 975 2 755 
Övriga skulder och eget kapital 648 569 648 569 
Summa eget kapital och skulder 686 477 -22 613 663 864 

Justeringar Effekter Övriga 
Utgående som gjorts i under 2013 justeringar 

balans 2013 ingångs- avs poster avs poster Utgående 
enligt balans- som justerats som ska balans 2013 

tidigare räkn ingen i ingångs- redovisas enl enligt K3-
Not principer 2013 balansräkningen K3 un~er 20 13 reglerna 

Bolagets balansräkning enligt K3 per 
20 13-12-3 l har sammanställts på 
följande s~lt: 

Tillgångar 
Byggnader och mark a. c. d 639 542 -22 613 343 -687 616 585 
Övriga tillgångar 62 231 62 231 
Summa tillgångar 701 773 -22 613 343 -687 678 816 

Eget kapital 
Balanserad vinst 35 719 -17 638 18 081 
Arets vinst 13 563 -l 324 12 239 
Uppskjutna skatter b 12 046 -4 975 76 904 8 051 
Övriga skulder 640 445 640 445 
Summa eget kapital och skulder 701 773 -22 613 76 -420 678 816 
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Bolagets c g~! t kapital har påverkats på följande säll av öv..:rgången till K3 : 

Eget kapit:~I2013-0I-01 enligt tidigare tillämpade principer 
Justeringar i ingångsbalansräkningen: 

Nedskrivningar 
Skaucctlckt av ovanstående 

Eget knpita12013-0I-OI enligt KJ 
Justeringar under 2013 : 
Utdelning en l stämmobeslut 
Avskrivningar 
Underhållskostnader 
SkalteeiTckter av ovanstäende 
Arets resultat 

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 

flolagets resultatr11kning enligt K3 per 
2013-12·31 harsammanställts på 
f{) l,iande s!itt : 

Underhållskostnader 
Avskrivningar 
Uppskjuten skatt 
Årets resultat 

c 
d 
b 

a) Nedskrivningar p.g.a. !Or!lndrade värderingsregler i K3 
b) skatteetlekt p.g.a. nedskrivningar 

a 

d 
c 
b 

Resultatposter 
2013 enligt 

tidigare 
principer 

26 940 
13 310 
4 316 

13 563 

c) Aktiverade underhållskostnader p. g. a. komponentuppdelning enligt K3 
d) För11ndring i avskrivningar p.g.a. komponentuppdelning enligt K3 

Effekter av 
K3 2013 

-4 799 
5 143 

980 
-1 324 
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ss 021 

-22 613 
4 975 

37 383 

-1 56 
-5 143 
4 799 
-980 

13 563 

49466 

Resultatposter 
2013 enligt 

K3-reglerna 

22 141 
18 453 
5 296 

12 239 
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Not 3 Hyresintäkter ink] outhyrda objekt 

l nettoomsättningen ingår intäkter från: 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 
Avgår rabatter (underhållsrabatter) 

Summa 

Avgår outhyrda objekt 
Bostäder 
Lokaler 
Övrigt 

Summa 

Summa hyresintäkter 

Not 4 Operationella leasingavtal 

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal: 

Förfaller till betalning inom ett år 
förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 
Förfaller till betalning senare än fem år 

Summa operationella leasingavtal 
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2014 2013 

165 998 165 487 
12 346 12 645 
4 380 5 629 

-2 123 -2 303 
-------· -·-·-· ·--

180 601 181 458 

-2 596 -2 555 
-l 359 -855 

-301 -332 

-4 256 -3 742 

176 345 177716 

2014 2013 

3 769 2 610 
2 686 6 618 

813 940 

7 268 l o 168 

Storleken på de framtida leasningavgifterna baseras på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI). 
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Not 5 Övriga förvaltningsintäkter 

El 
Övriga förvaltningsintäkter 

Summa övriga förvaltningsintäkter 

Not 6 Driftkostnader 

Fastighetsskötsel och städ 
Reparationer 
laxebundna kostnader 
Uppvärmning 
Administration 
Övriga driftkostnader 

Summa driftkostnader 

Not 7 Ersättning till revisorerna 

Revisionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 
skatterådgivning 
Övriga tjänster 

Summa ersättning till revisorerna 

o 
l 796 

l 796 

2014 

17 993 
29 201 
18 752 
22 704 
12 394 
4 041 

105 085 - - -

125 
190 

19 
6 

340 
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3 
827 

830 

2013 

18 601 
32 535 
18 900 
21 692 
14 538 
4 864 

111 130 - --

261 
23 
4 

25 

313 
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Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och 
män har uppgått till 

Samtliga 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

Ledningsgrupp 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

Styrelse och VD 
Kvinnor 
Män 

Totalt 

Löner och ersättningar har uppgått till 
styrelsen och verkställande direktören 
Övriga anställda 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
Pensionskostnader, varav för styrelse 2 tkr (2 tkr) och 
verkställande direktör 35 tkr (35 tkr) 

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader 

12, t 
25,8 

37,9 

l 
3 

4 

2 
4 

6 

l 025 
13 543 

14 568 

3 242 

888 

18 698 
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13,0 
26,2 

39,2 

l 
3 

4 

2 
4 

6 

l 001 
13 754 
---

14 755 

3 719 

768 

19 242 
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Styrelseledamöter och ledande befattninsghavare 

styrelseledamöter 
Verkställande direktör och andra 
ledande befattningshavare 

2014 
Antal på 

balansdagen 
5 

Not 9 Utgifter för årets underhållskostnader 

Lägenhetsunderhåll 
Övrigt underhåll 

Summa underhållsåtgärder 

Not 10 Planenliga avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier 

Summa planenliga avskrivningar 

Not J J Skatt på årets resultat 

Uppskjuten skatt 

Summa skatt på årets resultat 

2013 
Varav Antal på Varav 

män 
60% 

mänbalansdagen 
60% 5 

JOO% JOO% 

2014 

16 629 
5 738 

22 367 

19 795 
31 
58 

19 884 

2014 

l 354 

1 354 

28(34) 

J 5 179 
6 963 

22 142 

18 390 
44 
19 

18 453 

-5 296 

-5 296 
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Not 12 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändringar 
-Investeringar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 
Årets tOrändringar 
-Nedskrivningar 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Utgående bokfört värde byggnad 
Utgående bokfört värde mark 

Taxeringsvärden 
Byggnader 
Mark 

Summa taxeringsvärden 
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2014-12-31 20 13-12-31 

843 454 869 408 

76 967 4 799 
-35 -30 752 

920 386 843 455 

-233 053 -226 833 

-19 795 -18 390 
35 12 169 

---
-252 813 -233 054 

-22 613 -22 613 

o o 
····-- - --- ------- -

-22 613 -22 613 

644 960 587 788 

627 156 569 983 
17 804 17 804 

644 960 587 787 

708 085 720 108 
184 931 184 375 

893 016 904 483 

Vid värderingen 2014 har informations- och analysverktyget Datscha använts. Värderingen bygger 
på faktiska hyresnivåer och schabloner avseende drift- och underhållskostnader. 

Beräknat marknadsvärde l 705 854 Ingen uppgift 
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Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets förändringar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets förändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets förändringar 
-Inköp 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets förändringar 
-Avskrivningar 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 
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2014-12-31 2013-12-31 

3 462 3 462 

-J 88 o 

3 274 3 462 

-3 369 -3 324 

-31 -44 
188 o 

-3 212 -3 368 

62 94 

2014-12-31 2013-12-JI 

I 406 l 965 

750 o 
-28 -560 

2 128 l 405 

-I 349 -l 890 

-58 -19 
28 560 

-1 379 -1 349 

749 56 
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Notl5 Pågående ny- och ombyggnader 

Ingående nedlagda kostnader 
Under året nedlagda kostnader 
Under året genomförda omfördelningar 

Utgående nedlagda kostnader 

Not 16 Andelar i intresseföretag 

SABO ByggnadsfOrsäkrings AB 

Summa aktier och andelar 

Not 17 Hyres- och kundfordringar 

Hyresfordringar 
K und fordring ar 

Summa hyres- och kundfordringar 

Not 18 Övriga fordringar 

HBV 
skattekonto 
Momsfordringar 

Summa övriga fordringar 

2014-12-31 

28 796 
48 301 

-76 967 

130 

Antal Kvotvärde Bokfört 
andelar 

70 l 
värde 

70 

2014-12-31 

552 
897 

l 449 

2014-12-31 

3 349 
921 

16 

4 286 
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2013-12-31 

406 
28 967 

-577 

28 796 

2013-12-31 

725 
203 

928 

2013-12-31 

3 112 
l 034 

14 

4 160 
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Not 19 Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition enligt 
bo lagsstä m man: 
Utdelning 
Balanseras i ny räkning 

Årets resultat 

Belopp vid årets utgång 

Not 20 Upplåning 

Räntebärande skulder 

Långfristiga 
Skulder till kreditinstitut 
Kortfristiga 
Skuldcr t i Il kreditinstitut 

Summa räntebärande skulder 

Förfallotider 

Aktie-
kaQital 
lO 247 

lO 247 

Långfristiga skulder med löptider över 5 år 
skulder till kreditinstitut 

Summa 
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Reserv- Balanserat Årets 
fond resultat resultat Totalt 

8 900 18 080 12 239 49 466 

-206 -206 
12 239 -12 239 

10 846 10 846 
- - --- ---

8 900 30 113 10 846 60 106 

2014-12-31 2013-12-31 

567 364 575 355 

l 324 3 332 

568 688 578 687 

562 067 562 027 

562 067 562 027 

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används 
finansiella derivatinstrument Hanteringen sker i enlighet med dc riktlinjer och ramar som är 
fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda 
lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre 
möta förändringar på räntemarknaden. 

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen 
används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 460 000 tkr 
(340 000 tkr). Per bokslutsdagen finns etl undervärde på ca 40 508 tkr (+ 8 439 tkr) i avtalen. 
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Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar 
avtalen i förtid . Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) 
uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive 
ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförta llodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande 
elimineras. 

Bolaget tillämpar s.k. "Säkringsredovisning", bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal 
inte redovisas över resultaträkningen. 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportroljen uppgår till 
6,64 år (5,26 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,53% (2,87%). 

Nedan framgår bolagets förfalloprofil, tkr, (inkl. ränteswapar) avseende räntebindningen: 

2014-12-31 2012-12-31 

Inom l år 82.904 172.838 
Inom 1-2 år 25.785 39.151 
Inom 2-3 år o 26.968 
Inom 3-4 år o o 
Inom 4-5 år o o 
Inom 5-6 år o o 
Inom 6-7 år o o 
Inom 7-8 år 340.000 o 
Inom 8-9 år o 340.000 
Inom 9-1 O år 120.000 o 

Summa 568.689 578.687 

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2014-12-31 2013-12-31 

Upplupna räntor 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Förutbetalda hyror 
Övriga poster 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

6 363 
728 
614 

12 061 
l 003 

20 769 

5 811 
884 
700 

11 645 
882 

19 922 
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Not 23 Ställda säkerheter 

Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar 

Summa ställda säkerheter 

Sala --- -----

Bernard Niglis 
VD 

Magnus Eriksson 

Asa Nilsson 

Hans Eljansbo 

Mårten Öhrström 

Jan Sund 

Min revisionsberättelse har avgivits _____ _ _ 

Peter Söderman 
Auktoriserad revisor 
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2014-12-31 20 l 3-12-31 

197 388 227 388 

197 388 227 388 



Fastighetsområdenas resp fårdigställningår, anskaffningsvärde, värdeminskning, bokförda restvärde samt taxeringsvärde 20141231 
T kr 

Fastighetsområde Färdigställningsår Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Värdeminskning/ Bokfört Taxeringsvärde 
mark byggnad nedskrivning restvärde 

51 o l stamparen l 51 58 92 111 9 832 82 338 53 630 
5201 Ekeby 2 58 26 698 576 148 4 550 
5302 Aftern 7 59 170 16 210 7 213 9 167 33 892 
5301 Sligen l 59 37 5 480 l 785 3 732 7 385 
5401 Åkra 2 62 34 28 565 l 854 26 745 14 565 
5402 Åkra 3 63 30 26 184 l 920 24 294 13 574 
5403 Stöten l 64 62 4 593 2 526 2 128 22 582 
5404 Knostret l 64 45 4 266 l 885 2 426 16 471 
5405 Stöten 2 65 64 8 765 4 584 4 245 30 618 
5406 Myntet l 66 93 7 830 4 347 3 576 38 741 
5407 Berget l 67 93 6 835 4 094 2 833 33 903 
5408 Fältspaten l 68,09 194 103 421 18 914 84 701 72 636 
5409 Dolomiten 2 68 298 4 958 3 146 2 110 25 231 
5501 Jakobsberg 2 69 117 7 975 3 845 4 246 32 257 
5801 Jakobsberg 3 73 298 9 737 4 803 5 231 28 340 
5502 Jakobsberg 4 69 99 lO 493 4 057 6 535 32 271 
5601 Kärrbäcks bo 5: l 64 125 l 455 l 331 249 2 777 
5701 Bryggeriet l 71 980 77 380 34 162 44 197 58 883 
5901 stamparen 3 61 190 3 601 216 3 575 10 182 
5902 stamparen 5 61 140 6234 l 474 4 900 11 670 
600 l Stigaren 5 75 206 8 136 3 136 5 205 29 349 
6101 Skrået 2 76 345 29 130 11 094 18 381 32 432 
6102 Skrået 3 77 378 25 305 10 295 15 388 35 903 
61 03 Skrået 4 78 342 28 292 11 293 17 341 33 986 
6104 Sala Butiken l 76 216 2 223 492 l 947 575 
620 l Sätra l :66 83 270 3 273 l 504 2 038 l 946 
6202 Sätra l :96 71 312 706 706 312 l 652 
6203 Mö klinta Prästgård 2: 12 63, 64,68 416 532 751 196 l 994 



Fastighetsområde Färdigställningsår Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Värdeminskning/ Bokrört Taxeringsvärde 
mark byggnad nedskrivning restvärde 

6204 Möklinta Prästgård l :30 83 120 5 230 2 2IO 3 140 2 877 
6209 Sand 1:27 68 624 l 366 l 410 580 3 382 
6301 Kaplanen 1 85 780 44 787 17 712 27 855 27 554 
6401 Krigsfangen 6 48 200 l 728 l 169 759 3 702 
6701 Färgaren 9 85 229 4 931 2 039 3 121 3 522 
650 l Täljstenen 5 89 330 31 415 12 I37 19 608 20 208 
5603 Kärrbäcksbo 7: l 68 232 4 744 I 888 3 088 5 085 
7001 Kristina 4:273, 4:241 86 69 394 275 189 l 353 
690 l Grovdrängen l O 87 83 19 251 7 506 Il 828 13 325 
6902 Grovdrängen 16 87 300 I 446 287 l 459 3 769 
660 l Rotekarlen l 9I 737 30 673 18 763 12 647 14 660 
7201 Klampenborg 2 93 792 56 603 18 519 38 876 19 256 
730 l Vargen l 94 207 56 849 18 310 38 746 21 688 
7401 Borgmästaren 16 99 2 404 24978 5 516 21 866 18 072 
7501 Konstmästaren 12 99 2 513 31 367 7 092 26 787 31 456 
7601 Smeden 18, Smeden 2 99 546 10 964 2 501 9 009 4 800 
7801 stadsträdgården 3 o 4 06 2 000 35 912 5 391 32 521 16 312 

17 804 887 026 274 560 630 263 893 016 

10 Bredband 15 559 864 14 695 

17 804 902 583 275 426 644 961 



Bostadslägenheternas antal, yta och hyr a per m2 in~ lägenhetsunderhåll uppdelade efter l :ils tighetsområde 20141231 

Fastighetsområde Antal lägenheter Samtliga bostäder Lokaler Garage P-plats 

l rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok Antal Yta Medel Årshyra Antal Yta Antal Yta Antal 

bly per m2 

Stamparen J 7 88 40 3 138 8710,2 63,1 l 069 30 626,2 32 576,0 16 

Ekeby 2 4 4 8 16 944,2 59,0 900 2 25,1 4 77,4 

Aftem 7-Sligen l l 100 24 2 127 7846,4 61,8 988 s 134,2 30 550,7 

Åkra 147 234 369 52 l 803 53154,7 66,2 905 52 1621,4 108 1773,8 83 

Jakobsberg 2-4 48 106 68 222 13601,2 61,3 887 24 287,2 31 

Ransta 12 22 7 l 42 2374,8 56,5 903 6 135,3 3 46,0 12 

Bryggeriet l 80 79 54 2 2 15 12614,2 58,7 953 59 3149,3 41 636,8 22 

Jakobsberg 3 18 40 23 6 87 5703,9 65,6 889 2 161 ,3 JO 180,0 10 

Starnparen 3-5 28 31 9 9 3 80 4520,5 56,5 898 6 92,9 lO 202,0 lO 

Stigaren 5 26 32 24 6 88 5654,0 64,3 908 8 376,9 72 

Skrået 2, 3, 4 - Dalhem 12 63 158 86 319 27148,5 85,1 909 3 204,7 177 2674,2 l 

Sätrabrunn, Möklinta m fl 44 26 Il l 82 4312,2 52,6 929 2 85,0 33 495,0 9 

Kaplanen l 5 41 6 52 3143,0 60,4 927 l 1200,0 6 

Krigsfången 6 4 8 2 14 787,0 56,2 882 l 15,0 8 

Färgaren 9 5 5 384,0 76,8 957 l 360,0 3 

Grovdrängen l O 5 14 8 6 33 2485,0 75,3 9"" .).) 23 

Kristina 4:273 - Strömsbacka o 2 762,0 4 80,0 

Gruvdrängen 16 6 6 2 14 830,3 59,3 866 4 

Täljstenen 5 14 23 6 6 49 3341,8 68,2 974 12 352,1 38 

Rotekarlen l 28 6 l 2 37 2631 ,5 71, l 986 30 

Klampenborg 2 18 22 16 4 60 3750,8 62,5 l 049 4 1135,2 13 

Vargen l 30 JO 20 60 4940,0 82,3 l 081 21 

Konstmästaren 12 3 40 13 23 3 l 83 6242,8 75,2 859 19 1214,6 30 25 

Borgmästaren 16 7 lO 17 880,4 51 ,8 954 Il 5091,4 20 

Smeden 18 o 8 1940,6 17 

stadsträdgården 3-4 12 lO 4 26 1913,4 73,6 l 268 26 

489 1059 877 146 97 l 2669 177914,8 66,7 933 258 18970,4 502 7291,9 480 
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Sala Industrifastigheter AB 
556092-3475 

Förvaltningsberättelse 

styrelsen för Sala Industrifastigheter AB, 556092-3475 , som till1 00% ägs av Sala kommun, får 
Mrmed avge årsredovisning för 2014. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Ändamål 

1(9) 

Bolagsordningen antogs av Kommunfullmäktige 2011-10-31 och fastställdes vid extra bolagsstamma 
2011-12-12. Bolagsordningen anger att bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sala 
kommun köpa, sälja, aga, bebygga, förvalta, hyra ut och med nytljanderatt upplåta lokaler för industri-, 
kontor-, handels-, service- eller hantverksändamål eller darmed jamförlig verksamhet samt bidra till 
stadsutvecklingen. 

Bolaget har till. andamål med verksamheten att inom den kommunala kompetensen främja 
nytöretagande och näringsliv i Sala kommun genom att tillhandahålla andamålsenliga lokaler. 

Bolaget har under året förvaltat fastigheterna Tränaren 11 och Måns O Is och samtliga lokaler har varit 
uthyrda under året. Inom fastigheten Tranaren 11 har under året följande hyresgaster funnits: Sala 
Mureri och Kakel KB, 
Svenska Masskonsult AB, Carlssons Glasmästeri i Sala AB, Heby Stad & Flytt HB och Kenneth 
Gustafsson som hyr kallförråd, samt HSB hyr uppstallningsplats för sandficka och Tommy Linds Bygg 
AB. 

Hantverkarnas Hus finns i Tränaren 11 . Hantverkarnas Hus består f n av 1 O olika företag som 
tillsammans erbjuder allt från ide till färdig lösning inom byggverksamhet. 

MånsOls har varit uthyrt till MånsOls utvärdshus AB. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Under 2015 finns det behov av att göra en översyn av parkeringsytor vid Måns Ols. 

Resultat och ställning 
Arets resultatet visar en vinst på 24 110 kronor. Sala kommun har from 2014 beslutat om ett 
avkastningskrav på bolaget baserat på statslåneräntan + 1 % • insatt kapita l. För 2014 föreslår 
styrelsen en utdelning på 132 965 kr (2,62% x 5 075 tkr). 
Resultatet av bolagets verksamhet under 2014 samt dess stallning vid verksamhetsårets början och 
slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. 

Flerårsöversikt 

Nettoomsattning · 
Resultat efter finansiella poster 
soliditet,% 

2014 
-- ··892-54 9 - . 

44 824 
96 

2013 
. --. ··924 ·1"90 

-375 946 
96 

2012 
895 '122 
174 410 

94 

2011 
95"1-360 

2 632 316 
92 
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Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 
balanserat resultat 
årets resultat 
Totalt 

Utdelning, [genomsnittlig statslånaranta + 1% • insatt kapital 5 075 tkr) 
Balanseras i ny rakning 

2(9) 

Belopp i kr 

3 338 215 
24 051 

3 362 266 

-132 965 
3 229 301 

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet från 95,84% till95,78 %. soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i 
bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

styrelsens uppfattning ar att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen karn darmed försvaras med hansyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 

Utdelningen kommer att betalas ut efter beslut på bolagsstämman. 

- - - ---- ----------- · 
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2014-01-01- 2013-01-01 -

2014-12-31 2013-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
N ettaomsättning 2 892 549 924 190 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 892 549 924 190 

Rörelsekostnader 
övriga externa kostnader 3 -584 277 -1 076 428 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 4 -284 162 -273 049 

Summa rörelsekostnader -868 439 -1 349 477 

Rörelseresultat 24 110 -425 287 

Finansiells poster 
övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 20 714 49 367 
Räntekostnader och liknande resultatposter -26 

Summa finansiella poster 20 714 49 341 

Resultat efter finansiella poster 44 824 -375 946 

Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfonder -11 206 403 909 

Summa bokslutsdispositioner -1 1 206 403 909 

Resultat före skatt 33 618 27 963 

Skatter 
Skatt på årets resultat -9 567 -8 598 

Arets resultat 24 051 19 365 

---------
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anliggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 338 875 3 544 037 
Summa materiella anläggningstillgångar 3 338 875 3 544 037 

Summa anläggningstillgångar 3 338 875 3 544 037 

Omsättningstillgångar 

Kortfristigs fordringar 
Kundfordringar 146 867 112 175 
Fordringar hos koncernföretag 1 382 464 1 608 366 
övriga fordringar 310 640 325 868 
Förutbetalda kostnader och upplupna intakter 71 769 84 060 
Summa kortfristiga fordringar 1911740 2 130 469 

Kassa och bank 
Kassa och bank 5 304 712 4 974 851 

Summa kassa och bank 5304712 4 974 851 

Summa omsättningstillgångar 7 216 452 7 105 320 

SUMMA TILLGANGAR 10 555 327 10 649 357 
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556092-3475 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 6 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (O aktier) 5 075 000 5 075 000 
Reservfond 1 026 641 1 026 641 

Summa bundet eget kapital 6 101 641 6 101 641 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 3 338 215 3 420 856 
Arets resultat 24 051 19 365 

Summa fritt eget kapital 3 362 266 3 440 221 

Summa eget kapital 9 463 907 9 541 862 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 7 835 726 824 520 

Summa obeskattade reserver 835 726 824 520 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 18 018 32 367 
övriga skulder 21 005 15 937 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 216 671 234 671 

Summa kortfristiga skulder 255 694 282 975 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULOER 10555327 10 649 357 
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Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kronor om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprattats för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Arsredovisning i 
mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellen räkenskapsåret och det 
närmast föregående räkenskapsärat Jämförelsetalen har inte räknats om. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 

6(9) 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid 
bestående värdenedgång. 

Följande avskrivningstider ti llämpas, varvid hänsyn tagits till innehavstiden förunderåret förvärvade 
och avyttrade tillgångar: 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 
-Markanläggningar 

Ar 

5-33 
10-20 
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Upplysningar till resultaträkning 

Not 2 Nettoomsättning 

Tränaren 11 
MånsOls 
Fjärrvarme 

Summa 

Not 3 Arvoden till styrelsen 

Arvoden till styrelsen 
Arbetsgivaravgifter 

Summa 

2014-01-01-
2014-12-31 

556 912 
225 682 

88 641 

871 235 

2014-01-01-
2014-12-31 

59402 
17 836 

77 238 

Bolaget har inga anställda och darmed ingalöne-eller pensionskostnader. 

Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
2014-01-01 -
2014-12-31 

FASTIGHETEN TRÄNAREN 11 
Byggnad 
Anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 
Utg~ende avskrivningar en/ plan 

Restvarde enl plan 

Markan lägg ni ng 
Anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 
Utg~ende avskrivningar en/ plan 

Restvarde en! plan 

·------·-···-- __ _Mark__ ____ ------------------·-- . 
Anskaffningsvarde 

FASTIGHETEN MANS OLS, KRISTINA 4:2 
Byggnaderna 
Anskaffningsvarde 
Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 
Utgående avskrivningar en/ plan 

Restvärde enl plan 

4 208 810 

-2 515 643 
-217 104 

-2 732 746 

1 476 064 

126 591 

-24 987 
-3 338 

-28 325 

98 266 

519 000 

1 804 314 
-528 288 
-61 131 

-589 419 

1 214 898 

7(9) 

2013-01-01-
2013-12-31 

554 742 
225 672 
143 776 

924190 

2013-01-01-
2013-12-31 

70 515 
20 870 

91 385 

2013-01-01-
2013-12-31 

4 208 810 

-2 308 695 
-206 948 

-2 515 643 

1 693 168 

47 591 

22 606 
-2 380 

-24 986 

22 605 

519 000 

1 804 314 
-467 157 

-61 131 
-528 288 

1 276 028 
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Markanläggning 
Anskaffningsvarde 

Ingående avskrivningar enl plan 
Arets avskrivningar 
Utgående avskrivningar en/ plan 

Restvärde enl plan 

Upplysningar till balansräkning 

Not 5 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 6 Eget kapital 

Belopp vid årets början 
Korringeringar vid overgång till 
BFNAR 2008:1 
Korrigerat belopp vid årets ingång 
Disposition en/ årsstsmmobeslut 
Utdelning 
Arets res u l ta t 
Belopp vid årets slut 

Not 7 Periodiseringsfonder 

Periodiseringsfond avsatt vid taxering 201 O 
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2011 

_ . _ _ ___ . _ .... .J~~riodiseringsfond avsatt vid taxe(i!19 201 ~ ·-
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2013 
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2014 
Periodiseringsfond avsatt vid taxering 2015 

Aktie
kapital 

5 075 000 

5 075 000 

5 075 000 

51 800 

-18 562 
-2 590 

-21152 

30 648 

2014-12-31 

6 631 514 
79 000 

6 710 514 

-3 087 478 
-284 162 

-3 371 640 

3 338 874 

Reserv
fond 

1 026 641 

1026641 

1 026 641 

2014-12-31 
32 803 
40 721 

. ·-· ··--·-- _6_81 617 
60 058 

9 321 
11 206 

835 726 

8(9) 

51 800 

-15 972 
-2 590 

-18 562 

33 238 

2013-12-31 

6 326 817 
304 697 

6 631 514 

-2 814 429 
-273 049 

-3 087 478 

3 544 036 

Fritt eget 
kapital 

3 440 222 

3440 222 

-102 007 
24 051 

3 362 268 

2013-12-31 
32 803 
40 721 

___ 6..81.6lL .. _ 
60 058 

9 321 

824 520 

Av periodiseringsfonder utgör 183 860 kr (181 394 kr) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten ingår 
ej i företagets balansrakning. 
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Underskrifter 

Sala den l 2015 

Dick Forsberg 
styrelseordförande 

Hanna Westman 
Ledamot 

Lars-Johan Hylander 
Ledamot 

Asa Nilsson 
Vice ordförande 

Maila Pettersson 
Suppleant 

Min revisionsberattelse har lämnats den 1 april 2015 

Johan Tingström 
Auktoriserad revisor 
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2014 blev det varmaste året sedan 1880 då mätningarna startade. Detta t illsammans med mycket låga 

elpriser, de lägsta sedan 1986, har medfört att SHE-koncernens energiproduktion och därmed 
energiförsäljning varit mycekt låg. På koncernnivå har omsättningen, inklusive punktskatter m inskat med 
ca 31 MSEK till ca 276 MSEK, vilket faktiskt innebär att våra kunder har kunnat köpa energi fö r sina behov 
ca 30 MSEK bil ligare, vilket är ca 10% lägre än för 2013. 

Mot denna bakgrund är det mycket tillfredsställande att kunna konstatera att resultatet efter finansiella 
poster ligger både på koncernnivå och moderbolagsnivå över budget och ligger väsentligt över t idigare år. 
Resultatet är 12 867 KSEK respektive 7 431 KSEK, för respektive koncern och moderbolag. Orsaken till det 
goda resultatet går således helt att finna på kostnadssidan, och då både inom rörelse n i bränsleinkö p m.m. 

och på den f inansiella sidan. Dessutom har tillgängligheten i vår produktion och distribution varit mycket 
hög. Verksamhetsmässigt så har året präglats, både av konsolidering och utveckling, vilket gjort 
verksamheten mycket spännande. 
Nomineringen till stora Energipriset, med motiveringen- "att SHE i sin litenhet utför bra saker i en hållbar 
riktning", känns både mycket hedrande och ger en bra beskrivning av SHE-koncernens ambitioner. 

Mera precist kan utvecklingen av effektivisering lyftas fram, i form av nya produkter, HESAB-metoden, 
elledning etc. Vidare i nya system, såsom att hela gatubelysningsanläggningen i Sala kommun beslutades 
att bytas ut till LED-teknik, vilket innebär avsevärd energibesparing och resursbesparing i att livslängden 
på LED-lamporna är fyra-fem gånger längre än konventionell belysning. 
Solär något annat vä l värt att lyfta fram . På bara några år har utvecklingen varit mycket positiv, allt ifrån 

priset till effektiviteten. l sala och Heby regionen har verkligen solen "slagit rot", vilket är mycket kul att vi 
fått vara med och bidra til l. Idag är vi fokuserade på att få spridning av småskalig solel och detta gör vi 
genom försäljning av dylika system genom vårt dotterbolag HESAB. 
Samarbeten har verkligen varit många under året. l den operativa delen vill jag lyfta fram ett bra 
samarbete på värmesidan i både skötsel och bränsleanskaffning, i detta fa ll avseende anläggningar i Heby 

norra kommundel. Andra samarbeten, som är mycket intressanta är med universitet och högskolor. 
Personalen, som gjort mycket bra insatser, har varit mycket friska vilket vi är mycket glada för. 

l övrigt vil l jag också omnämna olika evenemang såsom Miljökampen, Energirunda, SHE-dag, 
Energiklubbträffa r, SHE-Seminariet, deltagande i Heby-mässan som är årligt förekommande, men Inte 
dessto mindre uppskattade och väldigt inspirerade att få arrangera, då de vänder sig till alla våra kunder. 
2014 var första året vi delade ut SHE-Miljöpris, vilket vi gjord på världsmiljödagen den 5 juni. Pristagarna 
var två och har verkligen på olika sätt gjort bra saker i en lokal hållbarhetsanda. 

På fordonssidan är bränslena nu mera förnybara till ca 80%, detta efter att ytterliga r fordon utbytts under 

året och nu till tre elbilar. 

Avslutningsvis vill jag verkligen tacka kunder, styrelse, personal, samarbetspartner, finansiärer och 

leverantö rer för ett fantastiskt bra samarbete, som i allt väsentligt bidragit t ilf årets goda resultat i en vid 

bemärkelse. 

Sala i mars 2015 

Kenneth Mårtensson 
VD 
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För att få ordförande Erik Åberg och vd Kenneth Mårtensson syn på 
årsbokslutet för SHE koncernen 2014, 
bad jag om en liten pratstund. 

Bild 

Kenneth och Erikframfor elbilen som inflJrskajJats 

Hur ser det ekonomiska resultaten utför 2014? 

-Resultatet fcir 2014 är det bästa på många år, berättar Erik. 

- Ja, det bästa resultatet på koncernnivå under min tid fyller Ketmeth på med. Det är verkligen 
roligt! 

Alla bolag har gått med vinst. HESAB har gjort ett mycket bra år inte minst med tanke på små 
personalresurser. 

H11r lir detta möjligt, då vi !tar !taft ett klimat som varit varmaretinpå länge? 

-Ja, och även lägre elpriser än på mycket länge. Nu får vi betalt fcir allt arbete vi har gjort på 
kostnadssidan under flera år, säger Kenneth. 

3(39) 

- Dessutom har vi har förhandlat ner både bränsleptiser och räntor, berättar Etik. Personalen har 
också gjort ett mycket bra arbete och vi har haft god tillgänglighet både på värmen och på elnätet. 

Om det i framtidett kommer fler varma vintrar, !tar SHE för mycket personal då? 

-Nej det tror jag inte, säger Erik bestämt. Vi har nog nått den nivå vi ska ligga på, åtminstone de 
närmaste åren. 

-Håller med, det man nu önskar är att kompetensutveckla den personal vi har, fcir att bli lite 
bredare och flexiblare. I ett mindre foretag är det bra att kUima vara flexibel och hoppa in för 
varandra, fyller Kenneth på med. 
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Hur mår personalen? 

-Ser vi till fi·isknärvaron där målet är minst 96% så är utfallet 98%, vilket är mycket bra. Jag 
upplever också att personalen är gladare, det är en positivare stämning, säger Kenneth. 

Vad beror det på? 
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- Vi har haft flera år där mycket handlat om att snåla. I år har vi, även om vi varit kostnadseffektiva 
inte behövt snåla, berättar Kenneth. 

- Ä ven om vi hållit igen på kostnaderna så har vi satsat på utveckling. Ett exempel är utbytet av 
gatubelysningen till LED, där vi är forst i Europa att installera intelligent gatubelysning, det innebär 
att vi kan styra belysningen ner på enskild armatur. Vi har också satsat på elfordon, berättar Erik. 

Å'r det något mer ni tycker bör lyftas fram? 

- Vi började dela ut miljöpriset inflikar Erik, det är verkligen värt att lyfta fram. Dessutom gör vi 
det på världsmiljödagen for att uppmärksamma miljön ännu mer. 

-Ja, det kätms verkligen bra. Dessutom känns det bra att miljöptiset är en slant fi·ån pengar som vi 
fick från andra företag som ville uppmärksamma oss i samband med 40-årsfirandet, och av arvoden 
vi fått från fdredrag vi gjort i olika sammanhang. 

-Jag vill också lyfta fram alla goda samarbeten vi har haft under året, fortsätter Kenneth. Ett 
samarbete är att vännen har haft hjälp vånneproduktionen i Heby Norra kommundel. Företaget har 
även skött bränsletillforseln, men vi äger fortfarande pannorna och kunderna. Det har fungerat 
mycket bra. 

Andra exempel på bra samarbeten är de vi har med både salabostäder och med Hebygårdar. I Heby 
har vi bl. a. gjort ett projekt tillsammans där vi låter lägenhetskunderna i ett visst område fä 
individuell mätning på fjärrvärmen och salabostäder har satt upp solpaneler på ett av sina hyreshus. 

Ilar året varit bra 11r kwu/synpunkt? 

-Ja, absolut vi har haft god leveranssäkerhet, ingen prisfOrändring på fjärrvännen, en väldigt liten 
prisjustering på el nät samt bra elpriser, berättar Ketmeth. I år har våra kunder haft en låg 
energikostnad! 

Vi har också startat upp kunddialogen, där vi stärker vår relation med kunden genom att träffa dem 
och ha en dialog runt energi. Både vi och våra kunder har uppfattat det väldigt positivt. 
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Avslutningsvis, nu Ilarfyra år gått oclt Erik måste kliva av som ordförande, !tur !tar de /tär åren 
varit? 

- I början var det mycket jobbigare än vad jag hade kunnat föreställa mig men efter att ha kommit 
in i det hela har det varit väldigt roligt och lärorikt. J ag tycker att det känns bra jag blir kvar i 
styrelsen, jag vill fårstås fålja den positiva trend som startat under mina år som ordförande inom 
både ekonomi och andra projekt. Laddstolpar och sol på kommunala fastigheter är exempel på 
projekt som jag vill se landa. 

-Jag tycker att det var varit ett mycket gott samarbete, inflikar Kenneth. Det känns som Erik och . 
jag har samma värdegrund, vilket forstås gör allt mycket lättare. Vi har också ett gemensamt 
intresse i idrotten, vilket inte gör våra möten tråkigare, avslutar Kenneth. 
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Styrelsen och verkställande direktören för SALA-HEBY ENERGI AB avger hänned 
årsredovisning och koncernredovisning for råkensskapsåret 2014-0 l-01 -- 2014-12-31. Om inte 
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående 
år. 

Styrelse 

Ordinarie ledamöter 

Erik Åberg, ordförande 
Ronny Orvendal, vice ordförande 
Holger Andersson 
Johan Widen 
Christer Eriksson 
J an Eriksson 
Carina Schön 
Karl-Olov Edberg 
Lars Gustavsson 

Verkställande direktör 

Kenneth Mårtensson 

Revisorer 

Ordinarie 
Johan Tingström auktmiserad revisor 

Lekmannarevisorer 

Ordinarie 
Sven-Erik Carlsson 
LeifNilsson 

Ersättare 

Lotta Nilsson 
Reidar Carlsson 
Bengt Juthberg 
Jan-Olov Eriksson 
Elisabet Pettersson 
Ingvar Hedvall 
Håkan Collin 
Johnny Roos 
Johan Holm 

Ersättare 
Peter Södennan, auktoriserad revisor 

Ersättare 
Elisabeth Nilsson 
Sven-Erik Eriksson 
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Sala-Heby Energi AB (SHE) bildades den 5 december 2000 genom att ett oanvänt bolag, Starta 
Eget Boxen 2387 AB, förvärvades. 

SHE ägs till 87,5% av Sala kommun och 12,5% av Heby kommun. 

SHE har operativa verksamheter i affårsområdesfonn inom elhandel och vånne. SHE är moder i en 
energikoncern, där också de både helägda dotterbolagen Sala-Heby Energi Elnät AB och Heby-Sala 
Bioenergiutvecklingsaktiebolag ( HESAB) ingår. 

Information om verksamheten 

Övergripande 
SHE:s verksamhet är att svara får de koncernövergripande funktionema inom SHE-koncemen, 
såsom koncernens internbank avseende likvida medel. Dessutom skall SHE svara får hela 
koncernens produkt- och affärsutveckling. 
Bolaget bedriver verksamheter av både stödfunktionskaraktär och kärn verksamhet, beskrivs nedan. 
Till det forstnämnda hör ekonomi, redovisning, personaladministration, kundadministration, 
verksamhetssystem (MAK), lokalvård, sekreterare, administration, fastighet, inköp och 
kommunikation. Dessa tjänster är avtalsreglerade mot koncernens övriga affärsområden. 

El handel 
Elhandel har många produkter, med rörlig och/eller fast prissättning. där vi har en tydlig inriktning 
att gå mot det rörliga hållet, inte minst for det är prisvärt for våra kunder och minskar volymrisken 
för bolaget. Ca 50% av all fårsäljning är idag mot rörliga priser både mot inköp, d.v.s. baserat på 
månadsmedel värdspriser eller timspotpriser. 
Elhandel verkar inom visionen "Att all el som forsäljs ska11 produceras på ett hållbart sätt och så 
mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten". All el som säljs är 
förnybar och ca 30% har lokalt ursprung såsom biobränsle, sol och småskalig vattenkraft. 
ElfOrsäljningen uppgick till 182,0 GWh ( 192,7 GWh). 
Resultatet ifrån verksamheten är ca 2,0 MSEK, vilket är ca 1,0 MSEK bättre än får 2013. 

Vänne - Bränsle 
Vånne är ett stort affärsområde och har en omfattning allt ifrån anskaffning, mottagning av bränsle 
till och med energileverans till kund. V änne omspänner produktema vänne och el produktion. Det 
sistnämnda i ett eget biobränslebaserat kraftvänneverk. Vännen produceras i ett stort antal 
vänneverk i varierade storlekar i båda ägarkommunerna. Organisatoriskt är vänne indelat i en 
operativa enhet, får all produktion och distribution och en del som arbetar med projektering, 
optime1ing, dokumentation etc. Nyanslutningar under året har varit relativt få, men fårekernmit 
både på privatsidan som på foretagssidan. Under året har också entreprenadsamarbetet fårdjupats i 
Heby Non·a kommundel, till att gå ifi·ån skötsel av vånneanläggningar till att även omfatta 
bränsleförsörjning. 

Vånneproduktionen under året uppgick till 155,0 GWh (166,0 GWh). Elproduktionen uppgick ti ll 
28,0 GWh (34,9 GWh). Elproduktionen är berättigad till elce11ifikat, då den är av fåmybart 
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ursprung. Affärsområdet Vänne verkar under visionen "Alla hushåll i Sala och Heby kommuner 
skall erbjudas ett uppvärmningsaltetnativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. Vidare 
bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby ökar 3 gånger.'' Affårsområde V änne har trots 
mycket lägre elpriser för egen elprodukion och minskad värrnefOrsäljning beroende på varmare 
väderlek och därmed värmebehov. Dessutom fil1lls en tydligt inslag av energieffektivisering. 
Resultatet som uppgick till ca 9,4 MSEK under året mot 5,1 MSEK for 2013. Verksamheten är 
också med i utsläppsrättssystemet tredje etapp och erhållit 22 078 utsläppsrätter for 2014. Dessa är 
avyttrade. 

Miljöpåverkan 

Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet 
gäller får alla anläggningar fOr produktion av värme och el motsvarande en termisk effekt av ca 11 O 
MW inom fastigheten Kristina 4:145,4:134 samt Lasarettet 2 i Sala kommun. 
Inom affårsområdet värme fiillls också närvärmekonceptet, som även det sker genom godkännande 
av den gemensamma tillsynsmyndigheten i Sala och Heby kommuner. 

Miljöpåverkan är låg och utgör i allt väsentligt numera i huvudsak av kväveoxid och stoft. Detta 
efter att i princip alla bränslen är baserat på förnyelsebara bränslen och en hel det dessutom med 
lokalt ursprung och nästan all aska omhändertas och används, som täckningsmaterial vid Isätra 
deponeringsområde. 

Finansiella risker 

Bolagets verksamhet är exponerat for ett flertal risker. Nedan beskrivs de med väsentliga riskema 
samt hur bolaget hanterar dessa. 

Kreditrisk 
Kreditrisken uppstår i transaktioner med kunder och definieras som risken att motparten inte 
fullgör sina åtaganden. Kreditrisken hanteras genom systematisk kreditbedömning i enlighet med 
upprättad kreditpolicy. 

Ränterisk 
Räntelisken hanteras genom att arbeta med fasta räntor eller räntetak. Detta gäller i stort sett oavsett 
vilken finansieringslösning som används, d.v.s. lån, leasing eller hyra. Dock i rådande ränteläge är 
en del finansiering mot rörlig ränta, med bevakning så att de låses om så erfordras. 

Anläggningsrisk 
Bolagets anläggningar är försäkrade genom fOrsäkringsbolaget Gjensidige på saksidan, på ett 
fullgott sätt, vilket också gäller fdrsäkringsmässigt täckningsbidrag om anläggningar blir utslagna 
så att åtaganden inte kan uppfyllas. På ansvarssidan är vi försäkrade genom QBE. 

El prisrisk 
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Resultatrisk på grund av forändlingar i marknadspris på den el som säljs till kund finns. Risken 
hanteras genom kontinuerlig prissäkling via Eletric Ptice hos Vattenfall AB, eller att rörliga 
prisavtal sluts. 

Volymrisk- elforbrukning 
Risken att inköpta volymer ej överensstämmer med förbrukade volymer fitms. Bolaget hanterar 
risken genom att fårbättra och utveckla prognoser över forbrukning av el. Hantering av volym- och 
profilrisker är det stoti fokus på nu for att få fram bättre metoder. Vidare är fdrsäljningen mer och 
mer är inriktad på fOrsäljning mot rörliga priser. 

Bränsleprisrisk 
Förlustrisker på grund av fårändringar i marknadspriset på det bränsle som bolaget använder i sina 
produktionsanläggningar. Bolaget hanterar risken genom längre bränsleavtal med fasta priser. 

Personal 

I bolaget är antalet anställda den 31 december 2014 31 (33), varav 11 (l l) kvinnor. För koncernen 
är antalet anställda 49 (53), varav 13 (14) kvinnor. 

Beträffande sjukfrånvaron i koncernen är den 1,3 % järnfort med ca 2,9 % tidigare. För bolaget 
ligger sjukfrånvaron på l' l % (3' 18 %). sjukfrånvaron är mycket låg och bättre än målsättningen. 

Medelåldern fOr kvinnorna i koncernen är 50,8 (49,5) år och får männen 48,3 (46,2) år och for 
alla anställda 49,0 ( 4 7 ,2) år. 

Övrigt 

SHE-koncernen har en aktiv roll i många föreningar och nätverk bl.a. Förbundet Agenda 21 i 
Västmanlands län och Heby kommun, vidare med olika lokala föreningar i sHE-ambassadörskap 
och skolor i Miljökampen och Framtidskraften. Samarbeten är verkligen något som är mycket 
viktigt for SHE-koncemen och även flera samarbeten finns bl. a. med Hedemora Kraft och Vätme 
AB, Hällby Gård Tämsjö AB och Tyskbo Kraft HB. 
SHE-koncernen är i sin helhet certifierat enligt ISO 14001 :2004, ISO 900 l :2008, AFS 200 l : l och 
OHSAS 18001:2007. 

Arbetsmiljöarbetet har bedrivits i en samverkansgrupp och tre arbetsmiljögrupper. 

Fackliga representanter har varit för: 

VISION 
SEKO Energi 
Led am a 
SACO i samverkan 

Johan Holm 
Lars-Göran Malmqvist 
Tomas Esposito 
Björn Eriksson 
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Resultat och ställning 

Omsättningen uppgår till 276,3 MSEK (307,6 MSEK) for koncernen och for moderbolaget till 
231, t MSEK (260, t MSEK). Koncernens bmttoresultat uppgår till 38,4 MSEK (39,4 MSEK) och 
for moderbolaget till 26,4MSEK (23,8 MSEK). 

Koncernens balansomslutning uppgår till462,6 MSEK (479,4 MSEK). Balansomslutningen i 
moderbolaget uppgår ti11314 MSEK (330,6 MSEK). Soliditeten uppgår 16,1% (11,9 %) i 
moderbolaget. 

Investeringar 

Investeringar genomfOrda under året fordelar sig på följande sätt. 

t kr Koncemen 
2014 

Koncemen 
2013 

Moderbolaget Moderbolaget 
2014 2013 

Anläggningar under uppforande 
(f<irändringar fi·ån foregående år) 2 132 -2 200 
Inventarier och verktyg 50 44 
Eldistributionsanläggningar l 243 8 290 
V änneanläggningar 8 218 2 516 3 246 
Gatubelysning 181 
Byggnader och markanläggningar, 
mark 

SUMMA 11 824 8 650 3 246 

Finansiering 

Ingen nyupplåning har gjmts under året. Fnansieringen av investeringar har gjorts med intemt 
tillforda medel. 

Framtida utveckling 

2 166 
44 

2 516 

4 726 

Affårsutvecklingen i att nå SHE-koncemens affårside och visioner är att vara ett lokalt 
energiföretag med ett stort och tydligt hållbarhetsarbete, allt med kunden i centrum. Ambitionen är 
att skaffa direkt eller genom olika samarbeten mera elproduktion, allt för att göra elhandeln mera 
långsiktig. Stor vikt kotmner att läggas vid lokal fcimybar energi i fonn av vind, sol och biogas. 
Energi- och resurseffektivisering är också mycket prioriterade områden. Undersöka möjlighet till 
lågtemperaturnät och se möjligheter till flera användningsområden for våra produkter, såsom 
fjärrvärmedriven kyla, el till elfordon etc. Andra viktiga fi·ågor är att elemininera eller minimera 
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Forskning och utveckling är långsiktigt mycket viktiga frågor for vår koncern som är långsiktig. 
För SHE:s delligger detta mycket på branschorganisationer, men mycket sker också tillsammans 
med olika leverantörer och branschkollegor. Kundens roll är också viktig varför olika nätverk fitms, 
bl.a. SHE-Ambassadörskap. 

En annan mycket viktig sak är det samarbete som etablerats med olika skolor däribland bl.a. 
Målardalens högskola, Svetiges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, men även på 
grundskole-och gymnasienivå. 

Verksamheten under räkenskapsåret 

Verksamheten har under året bedrivits i koncernfonn med ett operativt moderbolag och två helägda 
operativa dotterbolag. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Året har präglats av, mot bakgrund av varmt väder och låga elpriser, ett fokus på att nå uppsatta 
ekonomiska mål. Detta har dock inte skett med bara forvaltning och konsolidering, utan också med 
mycket verksamhetsutveckling, bl.a. inom ramen för Sala kommuns Klimatstrategi och HEBY 
2030. Konkret kan nämnas att belysningstekniken LED i gatubelysning håller på att etableras. 
Mycket utbildning och inforande av SHE-miljöpris är andra viktiga händelser under året. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Fokusering på SHE-Kunddialog, som innebär ännu mer och tydlig kundkontakt. 
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Flerårsjämforelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

2014 
Omsättning tk.t 213 104 
Resultat efter finansiella poster tk.t 7 431 
Balansomslutning tkt 313 828 
Medeltal anställda st 30 
soliditet % 16, l 
Avkastning på totalt kapital % 4,1 
Avkastning på eget kapital % 14,7 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not l 

Förslag till resultatdisposition 

2013 
260127 

2450 
330 664 

33 
11,9 
2,8 
6,2 

Till årsstämmans fårfogande står följande ansamlade resultat: 

Balanserat resultat 
Årets vinst 

styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinstmedlen disponeras så 

att i ny räkning överfårs 

kronor 

kronor 

Koncemens fria egna kapital uppgår till 41 664 tkr ( 31 683 tkr). 

2012 2011 
269 143 302 705 

3 889 -5 808 
343 500 334 499 

38 
10,0 
3,3 
l' l 

-4 696 042 
5 730 224 

l 034 182 

l 034 182 

l 034 182 

44 
7,5 
0,8 
n e _g 
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2010 
323 426 

-3 024 
350 980 

49 
7,5 
0,8 

neg 
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Res u l ta träkninga r 

Nettoomsättning 
Avgår punktskatter 
Övriga rörelseintäkter 
Kostnad för sålda varor 

Bruttoresultat 

Försäljnings- och 
administrationskostnader 
Övriga rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella 
investeringar 
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter 
Räntekostnader och 
liknande resultatposter 

Summa resultat från 
finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella 
poster 

Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag 
Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

Koncernen 
Not 2014 

4 276 346 
-45 779 

3 077 
5,6 -195 280 

38 364 

5,6 -13 879 
-66 

4,5,6, 7,8,9 24 419 

278 

-Il 830 

-11 552 

12 867 

lO 

Il -2 886 

9 981 
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Moderbolaget 
2013 2014 2013 

307 624 23 1 104 260 127 
-49 975 -45 779 -49 975 

1482 2 197 l 225 
-219693 -161 116 -187 540 

39 438 26 406 23 837 

-14 232 -13 768 -13 949 
-796 -66 -796 

24 410 12 572 9 092 

331 244 329 

-13 827 -5 385 -6 971 

-13 496 -5 141 -6 642 

lO 914 7 431 2 450 

-7 000 -9 650 
7 000 8 000 

-2 688 -1 70 1 -445 

8 226 5 730 355 
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Balansräkningar 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Immateriella 
anläggningstillgångar 
Irrunatriell rättighet 
Elcertifikat 

Materiella 
anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Produktions- och 
distributionsanläggning 
Inventarier och verktyg 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella 
anläggningstillgångar 
Andelar i dotterföretag 
Värdepappersinnehav 
Andra långfristiga fordringar 

Summa 
anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Råvaror och fotnödenheter 

Kortfristiga fordringar 
Kund fordringar 
skattefordringar 
~ordringar hos koncemforetag 
Ovriga kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

Not 

12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 
19 
19 

20 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

1 827 

l 827 o 

6 229 6 476 

368 816 383 209 
725 2 142 

2 251 2 305 

378 021 394 132 

685 685 
l 175 2 350 

t 860 3 035 

381 708 397 167 

Il 053 10 568 

15 912 2t 226 
367 l 546 

l 078 l 190 

35 595 39 178 

52 952 63 140 
- -
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

11 236 12 258 
l 827 

13 063 12 258 

4 921 5 106 

131 115 135 721 
513 l 830 

2 186 

136 549 144 843 

103 145 103 145 
670 670 

l 175 2 350 

104 990 106 165 

254 602 263 266 

l l 053 to 568 

t s 912 21 226 
265 l 372 

l 360 
12 208 

28 143 31 604 

45 692 54 410 
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Balansräkningar 

Kassa och bank 

Summa 
omsättningstillgångar 

Summa tillgånga r 

Not 
Koncernen 

2014-12-31 2013-12-31 

16 851 8 515 

80 856 82 223 

462 564 479 390 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

2 624 2 420 

59 369 67 398 

313 971 330 664 
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Balansräkningar 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget ka12ital 
Aktiekapital 
Reservfond 

Fritt eget kaQital 
Balanserat resultat 
Annat eget kapital inkl årets 
resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 
Uppskjutna skatter 

Summa avsättningar 

Långfristiga skulder 
Reverslån 
skulder till koncemfåretag 
skulder till kreditinstitut 

Summa längfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Checkräkningskredit 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Övriga kortfristiga skulder 

Not 

21 

22 

11 

23 

24 

Koncernen 
2014~12-31 2013-12-31 

5 500 5 500 

5 500 5 500 

41 664 31 683 

41664 31 683 

47 164 37 183 

o o 

l 322 l 487 
38 742 37 958 

40 064 39 445 

62 277 67 188 

227 072 240 507 

289 349 307 695 

18 806 14 223 
13 892 22 869 
35 692 38 055 

5 532 6 693 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

5 500 5 500 
900 900 

6 400 6 400 

-4 696 -5 051 

5 730 355 

l 034 -4 696 

7 434 l 704 

55 324 48 324 

55 324 48 324 

2472 2 697 

2472 2 697 

62277 67 188 
18 074 19 074 
97 986 106 681 

178 337 192 943 

9 095 5 905 
14 035 22 870 
31 262 33 437 

4 463 
5 223 6 385 
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Balansräkningar 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och 
skulder 

StäJJda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 

25 

26 

27 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

12 065 13 227 

85 987 95 067 

462 564 479 390 

215 132 216 583 

200 400 

17(39) 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

10 789 11 936 

70 404 84 996 

313 971 330 664 

186 200 186 200 

Inga Inga 
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Kassaflödesanalyser 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat fore finansiella poster 
Avskrivningar 
Erhållen ränta 
Ej likviditetspåverkande poster 

Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt 

Ökning/minskning varulager 
Ökning/minskning kundfordringar 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 
Ökning/minskning leverantörsskulder 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 
Sålda inunateriella 
anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Sålda materiella anläggningstillgångar 
Placeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar 
Avyttring/amortering av övriga 
finansiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

Koncernen 
2014 

24 419 
25 339 

278 
619 

--
50 655 

-11 830 
-2 886 

35 939 
-485 

5 314 

4 874 
-2 363 

-2 323 
--

40 956 

-1 827 

-11 824 
2 596 

l 175 

-9 880 
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Moderbolaget 
2013 2014 2013 

24 410 12 572 9 092 
21 775 9 965 8 461 

331 244 329 
2 793 -224 693 

49 309 22 557 18 575 
-13 827 -5 385 -6 971 
-2 913 -1 701 -670 

32 569 15 471 lO 934 
708 -485 708 

l 970 5 314 l 970 

3 233 3 404 3 279 
-3 908 -2 175 -3 711 

-2 794 -6 772 -2 920 

31 778 14 757 10 260 

-1 827 

397 397 
-8 650 -3 246 -4 726 

532 2 596 532 

-20 -20 

l 175 l 175 l 175 

-6 566 -1 302 -2 642 
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Kassa flödesanalyser 

Finansieringsverksamheten 
Checkräkningskredit 
Amortering av skuld 
Erhållet koncernbidrag 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

Koncernen 
2014 

-8 977 
-13763 

-22 740 

8 336 
8 515 

16 851 
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Moderbolaget 
2013 2014 2013 

-4 883 -8 835 -4 883 
-18 015 - 11 416 -11017 

7 000 8 000 

-22 898 -13 251 -7 900 

2 314 204 -282 
6 201 2 420 2 702 

8 515 2 624 2 420 
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 

Not l Redovisnings- och värderingsprinciper 
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F o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd B FN AR 2012: l Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokfchingsnämndens 
allmänna råd fOtutom BFNAR 2008: l (K2) och BFNAR 2012: l (K3). Övergången har gjorts i 
enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat itulebär att jämförelsetalen för 2013 
har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 
Effekterna av övergången visas i not 3. 

Intäkter 
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärn verksamheten, dvs. produktion, 
fOrsäljning och distribution av el, värme, elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom 
entreprenadavtal.I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och tjänster redovisas ingen 
intäkt. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn 
till rabatter och efter avdrag för moms och redovisas i posten 

Tjänste- och entreprenaduppdrag redovisas enligt principen om successiv vinstavräkning, dvs. att 
intäkter och kostnader redovisas i förhållande till projektets fårdigställandegrad. 
Färdigställandegraden fastställs genom en jämförelse mellan beräknade och faktiska utgifter på 
balansdagen. 

Befarade fårluster redovisas omedelbart. 

Försäkringsersättningar vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av 
fårsäkringsersättning redovisas en beräknad forsäkringsersättning när denna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter. 

Offentliga bidrag, bidrag som erhållits för fårvärv av en anläggningstillgång reducerar 
anläggningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten 
Övriga rörelseintäkter. 

Inkomstskatter 
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i 
resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även 
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skatteford1ingar och skatteskulder samt 
uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en legal rätt till kvittning. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende fi·amtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära 
skillnader, dvs. skillnaden mellan de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras 
skattemässiga värden samt skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära 
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skillnader som härTör från den fårsta redovisningen av goodwill. Förändringar i uppskjuten 
skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte fårändringen är 
hänförlig till en post som redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade fcire balansdagen. 

Immateriella tillgängar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. 

Förvärvad rättighet att köpa ut leasad kraftvärmeanläggning, avskrivning sker linjärt med l 02 I tkr 
årligen fram till 2025 då leasingavtalet löper ut. 

Elcertifikaten värderas till det lägsta av genomsnittligt försäljningspris under räkenskapsåret och 
fcirsäljningspris på balansdagen. 

MaterieJia anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till fårvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge fOretaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten . 
Utgifter for löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används får övriga typer av materiella tillgångar. 
Följande avsklivningstider tillämpas: 

Byggnader 
Stonunar 
Fasader, yttertak, fonster 
Hissar, ledningssystem 
Övrigt 

Distributionsanläggningar, elnät 
Mätare 
Produktionsanläggningar, fjärrvärme 
Distributionsanläggningar, fjätTVärme 
Hemvärmeanläggningar 
Gatubelysningsanläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 

100 år 
50 år 
40 år 
40 år 
40 år 

5-15 år 
30 år 
40 år 

15-20 år 
20 år 

5-l O år 
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Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar 
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När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedsklivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas 
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en 
prövning av om återföring bör göras. 
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återfåringar av nedskrivningar i den funktion där 
tillgången nyttjas. 

Leasingavtal 
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal där koncernen är leasetagare redovisas i 
koncernredovisningen som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas 
vid forsta redovisningstillfållet till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minileaseavgiftema. 

Förpliktelsen enligt finansiella leasingavtal redovisas som lång- respektive kortfristig skuld. 
Betalningar av minimileaseavgifter redovisas som ränta och amorteting av skulderna. 

I företaget redovisas samtliga leasingavtal som operationellleasing (hyresavtal), oavsett om avtalen 
är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden. 
Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden. 

Finansiella instrument 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar 
och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och iäneskulder. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden frän 
instrumentet har löpt ut eller överforts och koncernen har överfött i stort sett alla risker och 
fötmäner som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet frän det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Varulager 
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Vamlager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt hänfOrliga till 
inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade forsäUningspriset i den löpande 
verksamheten med avdrag for uppskattade kostnader fOr fårdigställande och får att åstadkomma en 
fdrsäljning. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 
som en foljd av en inträffad händelse och det är sarrnalikt att ett utflöde av resuser kommer att 
krävas for att reglera åtagandet och en tillforlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten 
av när i tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till nuvärdet av de framtida 
betalningar som krävs for att reglera forpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som 
före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av pengar och de risker 
som är forknippade med framtida betalningar till den del riskerna inte betaktas genom att 
justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida betalningarna. 

Obeskattade reserver 

Obeskattade reserver redovisas med bmttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna. 

Bokslutsdispositioner 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald 
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell fOrpliktelse att betala ut en ersättning. 

Ersättningar efter avslutad anställning: 
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer for ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka 
fastställda avgifter betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller infonnell förpliktelse 
att betala ytterligare avgifter firms inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar 
för att betala alla ersättningar till de anställda. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner 
kostnadsfors under det räkenskapsår de avser. 

Fönnånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.Koncemens 
fånnånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som 
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsfårs dätmed i den period där den relevanta tjänsten 
utfårs. 
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificerar företaget, forutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. 

Nycl<eltalsdefinitioner 

soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i forhållande till 
balansomslutningen. 

A v kastning på totalt kapital 
Resultat före avdrag för räntekostnader i fOrhållande till balansomslutningen. 

A v kastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt). 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att fåretagsledning och styrelse gör 
antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 
som innebär en betydande risk för en väsentligjustering av de redovisade värdena fOr tillgångar och 
skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade 
beloppen i denna års- och koncernredovisning. 

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under 
rådande fOrhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedönmingar 
används sedan for att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt 
fi·ån andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande 
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen 
under det räkenskapsår som ändringen görs samt 1.mder fi·arntida räkenskapsår om ändringen 
påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter 
Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och skulder vilka forväntas bli 
realiserade i fi·amtida perioder. Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden 



Sala-Heby Energi AB 
556601-2901 

25(39) 

och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänfor sig till skillnaden 

mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden. 

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skattesatser konuneratt vara o forändrade 

samt att gällande regler for utnyttjande av fOrlustavdrag inte kommer att ändras. 

Ändrat uppskattning och bedömning 

Under 2014 har koncernen gjort bedömningen att behov finns att minska avskrivningstiden på dels 

mätare och mätarutrustning från 20 till 15 år dels på mindre värmeanläggningar från mellan 20 - 30 

år till mellan 15 till 20 år. 
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Not 3 Effekter av övergång till K3 

J b l ustenng mgangs a ansrä kni ng 
Koncernen Sala-Heby Ener,:~i AB 
Immateriell rättighet 
Produktions- och distributionsanläggning 
Eget kapital 
Avsättning uppskjuten skatt 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 

2012-12-31 
13 279 

267 699 
31 877 
33 171 

146 238 
9 516 

Justering 2013-01-01 
a -13 279 o 
b 125 712 393 411 
c -2 921 28 956 
d 2 921 36 092 
e 106 934 253 172 
f 5 499 15 15 

a) Oroklassificering till produktions- och distributionsanläggning 
b) Omräkning av operationellleasing till finansiellleasing i koncern enligt K3 
c, d) Uppskjuten skatt 22% på UB värde av immateriell rättighet . 
e, f) Långfristig resp. kortfristig skuld av fmansiellleasing. 

Justering ingångsbalansräkning 

Moderbola2et Sala-Heby Energi AB 2012-12-31 Justering 2013-01-0 l 
Eget kapital 4 270 a -2 921 l 349 
Avsättning uppskjuten skatt 87 b 2 921 3 008 

a, b) Uppskjuten skatt 22% på UB värde av immateriell rättighet 

Effekten på balansräkningen av övergången till K3 påjämfdrelseårets siffror redovisas i 
tabellen nedan 
Koncernen Sala-Heby AvläilUlad Justering av Justering av ÅR 2013 
Energi AB ÅR 2013 ingångsbalans K3 effekter enligt K3 

2013 
Immateriell rättighet 12 258 -13 279 a 1 021 o 
Byggnad 6 413 b 63 6476 
Produktions- och 264 o 17 125 712 c -5 499 
distributionsanläggning a -1 021 383 209 
Eget kapital 39 816 -2 921 d 288 37 183 
Avsättning uppskjuten 35 262 2 921 e -225 37 958 
skatt 
Långfristiga skulder till 139391 106 934 f -5 818 240 507 
kreditinstitut 
Kortfristiga skulder till 8 405 5 499 g -5 499 
kreditinstitut h s 818 14 23 

a) Avskrivning under året pga omklassificering till produktions- och dis tributionsanläggning. 
b) Återfåring av avskrivning byggnader. 
c) Avskrivning på finansiellleasing tillgång. 
d) Avskrivning byggnad se b och upplösning avsättning skatt enl e. 
e) Upplösning avsättning uppskjuten skatt. 
f) Kortfristig del av finansiellleasingskuld. 
g) Amortering finansiell skuld. 
h) Skuld finansiell leasing. 
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Not 3 Effekter av övergång till K3, forts 
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Effekten på balansräkningen av övergången till K3 på jämforelseårets siffror redovisas i 
tabellen nedan 
Moderbolaget Sala-Heby Avlämnad Justering av Justering ÅR 20 13 enligt 
Energi AB ÅR 2013 ingångsbalans avK3 K3 

effekter 
2013 

Byggnad 5 049 a 56 5 105 
Eget kapital 74 b 281 355 
Avsättning uppskjuten o 2 921 c -225 2 696 
skatt 

a) Återfåring av avskrivning byggnader. 
b) Avskrivning byggnad se a och upplösning avsättning skatt en l c. 
c) Upplösning avsättning uppskjuten skatt 

Effekten på resultaträkningen av övergången till K3 påjämf6relseårets siffror redovisas i 
tabellen nedan 
Koncemen Sala-Heby Energi Avlämnad AR Justering av K3 ÅR 2013 
AB 2013 effekter 20 13 enligt K3 
Kostnad får sålda varor -225 547 a 63 

b 5 791 -219 693 
Räntekostnader och liknande -8 036 c -5 791 -13 827 
resultatposter 
Skatt på årets resultat -2 913 d 225 -2 688 

Årets t·esultat 7 938 288 8226 

a) Återfåring av avskrivning byggnader. 
b) Avskrivning på finansiell leasing tillgång. 
c) Räntedel av leasingavgifter. 
d) Upplösning avsättning uppskjuten skatt. 

Effekten på resultaträkningen av övergången till K3 på jämfårelseårets siffror redovisas i 
tabellen nedan 
Moderbolaget Sala-Heby Avlämnad ÅR Justering av K3 ÅR 2013 
Energi AB 2013 effekter 2013 enligt K3 
Kostnad får sålda varor -187 596 a 56 -187 540 
Skatt på årets resultat ·670 b 225 -445 
Årets resultat 74 281 355 

a) Återfåring av avskrivning byggnader. 
b) Upplösning avsättning uppskjuten skatt. 
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Not 4 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fOrdelning på rörelsegrenar 
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Koncemen Moderbolaget 
2014 2013 2014 

Nettoomsättningen fårdelar sig på 
rörelsegrenar enligt f61jande: 
Verksamhet Administration 2 479 3 456 8 201 
Verksamhet Elnät och elentreprenad 54 433 55 051 
Verksamhet Produktion vänne 109 026 116 590 110 634 
Verksamhet Elhandel 108 303 130 385 112 269 
Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB 2 105 2 142 

Summa 276 346 307 624 231 104 

Rörelseresultatet fårdelar sig på 
rörselsegrenar enligt f61jande: 
Verksamhet Administration -l 609 
Verksamhet Elnät och elentreprenad 6 041 9 450 
Verksamhet Produktion värme 16 029 15 556 10 478 
Verksamhet Elhandel 2 094 936 2 094 
Verksamhet Heby-Sala Bioenergi AB 255 77 

Summa 24 419 24 410 12 572 

Not 5 Avskrivningar, nedskrivningar och äterfdringar 

I koncemen uppgår avskiivningar och nedskrivningar (samt återforing därav) av materiella 
tillgångar till 24 318 tkr (20 754 tkr) och immateriella tillgängar till l 021 tkr (l 021 tkr). l 
moderbolaget uppgår avskrivningarna av materiella tillgångar 8 944 tkr (7 440 tkr) och 
immateriella tillgångar till l 021 t kr ( 1 021 tlcr ). 

t kr 

Kostnad fOr sålda tjänster 
Försäljnings- och 
administrationskostnader 
Summa 

Koncernen 
2014 

25 339 

25 339 

2013 Moderbolaget 
2014 

21 775 9 965 

21775 9 965 

2013 

7 846 

117 821 
134 460 

~--

260 127 

-1 609 

9 765 
936 

9 092 

2013 

8 461 

8 461 
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Not 6 Medelantal anställda, löner, andr·a ersättningar och sociala avgifter 

Koncemen 
2014 

Medelantalet anställda, med fordelning 
på kvinnor och män har uppgått till 

Kvinnor 12 
Män 35 

Totalt 47 

Löner och ersättningar har uppgått till 
styrelsen och verkställande direktören 927 
Övriga anställda 20 157 

Totala löner och ersättningar 21 084 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 6 822 
Pensionskostnader (varav for styrelse 
och verkställande direktör i koncernen 
131 tkr (189 tkr) och i moderbolaget 
131 tkr (189 tlcr)) 3 974 

Totala löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader 31 880 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
2014 

Styrelseledamöter 
Verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 

sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvaro 

- långtidssjukfrånvaro 

- sjukfrånvaro for män 

- sjukfrånvaro för kvinnor 

Antal på Varav 
balansdagen män 

9 89% 

6 83% 

2014-01-01 
2014-12-31 

Moderbolaget 
2013 2014 

15 lO 
37 20 

52 30 

l 020 927 
20 570 12 338 

21 590 13 265 

7 848 4 119 

4 286 2 304 

33 724 19 688 - -

2013 
Antal pä 

balansdagen 
Varav 

män 

9 89% 

5 80% 

2013-01-01 
2013-12-31 

3,18% 

59,59% 

0,79% 

7,44% 

29(39) 

2013 

12 
21 

33 

874 
12 931 

13 805 

4 913 

2 447 

21 165 
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- anställda - 29 år 
- anställda 30 - 49 år 

- anställda 50 år-

Not7 Ersättning till revisorerna 

Revisionsuppdraget 
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 

Summa 

Koncernen 
2014 

o -

Not 8 Inköp och försäljning mellan koncernforetag 
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7,02% 

0,45% 

Moderbolaget 
2013 2014 2013 

131 92 

70 58 

201 o 150 -

A v företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser l ,5% av inköpen och 6 % av 
försäljningen andra foretag inom koncernen. 

Not 9 Leasingavtal 

Samtliga finansiella leasingavgifter redovisas som operationellleasing i moderbolaget. Under 2000 
har ett finansiellt leasingavtal ingåtts avseende nyttjandet av kraftvänneverk. Leasingavtalet löper 
vidare med en uppsägningstid på 30 dagar. Dessutom firms finansiella leasingavtal avseende 
rökgaskondenseringsanläggning, återkylare samt en mindre vä1meanläggning. Nominella värdet av 
framtida minimi-leasingavgifter avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fordelar sig enligt 
följande: 

Koncernen Moderbolaget 
2014 2013 2014 2013 

Faller till betalning inom ett år 2 905 2 765 2 905 2 765 
Faller till betalning senare än ett men 
inom fem år 7 225 7 990 7 225 7 990 
Faller till betalning senare än fem år 23 869 14 578 23 869 14 578 
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Leasingkostnader och leasingintäkter 
avseende operationella leasingavtal 
uppgår under året ti11: 

Leasingkostnader 

Not 10 Dokslutsdispositioner 

Koncernen 
2014 

11 369 

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar 
enligt plan 

Summa 

Not 11 Uppskjuten skatt 

Upplösning avsättning uppskjuten skatt på immatriell tillgång 
Uppskjuten skatt hänförlig till redovisad intäkt avseende 
intjänade elcertifikat redovisade som inunateriella tillgångar. 

Summa 
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Moderbolaget 
2013 2014 2013 

11 290 11 369 11 290 

Moderbolaget 
2014 2013 

-7 000 -9 650 

-7 000 -9 650 

Moderbolaget 
2014-12-3 1 2013-12-31 

225 225 

87 

225 312 

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under 
räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på 
verksamheten får dessa år utgörs av uppskjuten skatt på obeskattade reserver 12 171 tkr (l O 631 
tkr). Latent skatteskuld i koncernen uppgår till 38 742 tkr (37 958 tkr) och redovisas i posten 
avsättningar för skatter. Av koncernens latenta skatteskuld avser 36 270 tkr {35 261 tkr) skatt på 
obeskattade reserver. 
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Not 12 Immatrieli rättighet 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets fårändringar 
-Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 13 Elcertifikat 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets fårändringar 
-Eicertifikat 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Utgående restvärde enligt plan 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

397 

l 827 -397 

l 827 o 

l 827 o 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

21 451 21 451 

21 451 21 451 

-9 194 -8 172 

-1 021 -1 021 

-10 215 -9 193 

11 236 12 258 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

397 

l 827 -397 

l 827 o 

l 827 o 

Då bolaget ej har for avsikt att avyttra dessa elcertifikat utan istället möta överskott av antal 
elcertifikat mot den succesivt höjda kvotplikten i framtiden har bolaget valt att inte redovisa latent 
skatt i den balansfårda tillgången. Bolagets bedömning är att den latetna skatten i elcertifikat under 
överskådlig framtid ej kommer att realiseras. 
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Not 14 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets forändringar 
-A v skrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

14 785 14 785 

14 785 14 785 

-8 309 -8 060 

-247 -249 

-8 556 -8 309 

6 229 6 476 

Not 15 Produktions- och distributionsanläggningar 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 587 310 577 241 
Årets förändringar 
-Inköp 9642 10 806 
-Försäljningar och utrangeringar -6 739 -737 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 590 213 587 310 

Ingående avskrivningar -204 102 -183 830 
Årets förändtingar 
-Försäljningar och utrangeringar 6 330 245 
-A v skrivningar -23 625 -20 516 

Utgående ackumulerade avskrivningar -221 397 -204 101 

Utgående restvärde enligt plan 368 8 I 6 383 209 
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Moderbolaget 
2014-12-3 1 2013-12-31 

7 702 7 702 

7 702 7 702 

-2 596 -2 412 

-185 -184 

-2 781 -2 596 

4 921 5 106 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

176 737 174 958 

3 246 2 516 
-534 -737 

179 449 176737 

-41 o 16 -34 878 

124 245 
-7 442 -6 383 

-48 334 -41 016 

131 115 135721 
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Not16 Inventarier och verktyg 

Ingående anskaffningsvärden 
Årets fårändringar 
-Inköp 
-Försäljningar och utrangeringar 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets fårändringar 
-Försäljningar och utrangeringar 
-Avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående restvärde enligt plan 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

23 236 24 940 

50 44 
-1 300 -1 748 

21 986 23 236 

-2 1 094 -21 013 

l 300 815 
-1 467 -896 

-21 261 -21 094 

725 2 142 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

10 500 11 806 

44 
-1 350 

10 500 lO 500 

-8 670 -8 330 

417 
-l 317 -757 

-9 987 -8 670 

513 l 830 

Not 17 Pågående nyanläggningar och forskott avseende materiella anläggningstillgångar 

Koncemen Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 

Ingående nedlagda kostnader 2 305 4 505 2 186 20 
Under året nedlagda kostnader 6 621 8 626 3 246 4 702 
Försäljningar -2 186 -2 186 
Under året genomförda 
omfördelningar -4 489 -10 826 -3 246 -2 536 

Utgående nedlagda kostnader 2 251 2 305 o 2 186 -
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Not 18 Andelar i dotterbolag 

Sala-Heby Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 

Orgnr 
556181-3675 
556403-3156 

Säte 
Sala 
Sala 
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t kr Eget Resultat Kapitalandel Röstandel Antal aktierBokfört värde 
. l Kaptta 

Sala-Heby Energi El nät AB 12 241 426 100% 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 2 041 250 100% 
Summa 

Not 19 Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i dotterfl>retag 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets fOrändringar 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärden 

Andelar i långfristiga 
värdepappersinnehav 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets förändring 
-Arets anskaffning 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärden 

Andra långfristiga fordringar 
Ingående anskaffningsvärden 
Årets forändring 
-Avgående fordringar, amorteringar 

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 

Utgående redovisat värde 

Koncernen 
2014 2013 

o o 

685 665 

20 

685 685 

2 350 3 525 

-1 175 -1 175 

l 175 2 350 

l 860 3 035 

100% 40000 100 000 
100% 500 3 145 

f 03 145 

Moderbolaget 
2014 2013 

103 145 103 145 

103 145 103 145 

670 650 

20 

670 670 

2 350 3 525 

-l 175 -1 175 

1 175 2 350 

104 990 106 165 
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Not20 Fö•·utbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna vänne- och elintäkter 
Övriga upplupna intäkter 

Summa 

Not21 Förändring av eget kapital 

t kr 

Koncernen 
Belopp vid årets ingång 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Moderbolae:et 
Belopp vid årets ingång 
l<\rets res u l t at 
Belopp vid årets utgång 

Koncernen 
2014-12-31 2013-12-31 

2 083 
32 678 

834 

35 595 

2 054 
29 778 

7 346 

39 178 

Aktiekapital 

5 500 

5 50() 

5 500 

s 500 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

l 597 
25 728 

818 

28 143 

Bundna 
reserver 

o 

900 

900 

l 817 
23 174 
6 613 

31 604 

Fritt eget 
k . l am ta 

31683 
9 981 

41664 

-4 696 
5 730 
l 034 

Aktiekapitalet i moderbolaget består av 55 000 aktier med kvotvärde l 00 kr. 

Not22 Obeskattade reserver 

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskdvningar enligt plan 

Summa 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

55 324 48 324 

55 324 48 324 
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Not 23 Upplåning 

Räntebärande skulder 

Långfristiga 
Reverslån 
Skulder till kreditinstitut 
Skulder till koncemföretag 

Summa 

Kortfristiga 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Summa räntebärande skulder 

Förfallotider 

Långfristiga skulder med löptider 
över 5 år 
Skulder till kreditinstitut 

Summa 

Not24 Checkräkningskredit 

Koncemen 
2014-12-31 2013-12-31 

62 277 67 188 
227 072 240 507 

289 349 307 695 

18 806 14 223 
--

18 806 14 223 

308 155 321 918 

151 848 183 615 

151 848 183 615 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

62 277 67 188 
97 986 l 06 681 
18 074 19 074 

178 337 192 943 

9 095 5 905 

9 095 5 905 

187 432 198 848 

61 606 83 061 

61 606 83 061 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 30 000 tkr (30 OOOtkr) for koncemen och till 
30 000 tkr (30 OOOtkr) for moderbolaget. 
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Upplupna semesterlöner 
Upplupna sociala avgifter 
Upplupna energikostnader 
Övriga poster 

Summa 

Not 26 ställda säkerheter 

För egna avsättningar och skulder 

Avseende Skulder till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar 
F öretagsinteckning ar 
Aktier i dotterforetag 

Summa 

För egna ansvarsförbindelser 

Summa ställda säkerheter 

Not27 Ansvarsförbindelser 

Eventualskulder 

Borgensfdrbindelse 

Summa ansvarsförbindelser 

Koncemen 
2014-12-31 2013-12-31 

97 149 
2 029 l 851 
l 156 1 103 
5 755 6 499 
3 028 3 625 

12 065 13 227 

Koncemen 
2014-12-31 2013-12-31 

5 200 
112 250 
97 682 

215 132 

215 132 

5 200 
112 250 
99 140 

216 590 

216 590 

Koncemen 
2014-12-31 2013-12-31 

200 400 

200 400 
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Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

56 83 
l 543 1 367 

812 761 
5 755 6 499 
2 623 3 226 

10 789 l l 936 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

5 200 
81 000 

100 000 

186 200 

186 200 

5 200 
81 000 

100 000 

186 200 

186 200 

Moderbolaget 
2014-12-31 2013-12-31 

o o 
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Resultat· och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2015·04· 16 får fastställelse. 
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Förvaltningsberättelse 

1(9) 

Styrelsen för Sala Silvergruva AB , 556333-0207, får härmed avge årsredovisning för 2014. 
Sala Silvergruva AB är ett publikt aktiebolag med ca 300 aktieägare, där Sala kommun är 
majoritetsägare. Sala Silvergruva AB bedriver verksamhet inom turismnäringen. Fastigheten som 
förvaltas är ett industri- och kulturarv från 1500talet. Besöksverksamheten innefattar guidade visningar 
av den anrika Silvergruvan, vandrarhem, mat och cafe, museum, höghöjdsbana, konferenser och 
diverse arrangemang. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

/Löpande text../ 

Flerårsöversikt 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
soliditet, % 

Resultatdisposition 

2014 
9 550 
2 017 

40 

2013 
8 821 
-871 

20 

2012 
9670 
-732 

36 

Belopp i kr 
2011 

8 701 
635 
42 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kronor 1 243 000, behandlas enligt följande: 

Belopp i kkr 
Balanseras i ny räkning 

Summa 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tilläggsupplysningar. 

1 243 

1 243 
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556333-0207 

Resultaträkning 
Belopp i kkr Not 2014-01-01- 2013-01-01-

2014-12-31 2013-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Nettoomsättning 9 550 8 821 
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -53 302 
övriga rörelseintäkter 7 531 2 860 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 17 028 11 983 

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -2 092 -1 731 
övriga externa kostnader -4 057 -3 884 
Persona l kostnader 2 -8148 -6 531 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 3 -552 -517 

Summa rörelsekostnader -14 849 - 12 663 

Rörelseresultat 2 179 -680 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 3 
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -163 -194 

Summa finansiella poster -162 - 191 

Resultat efter finansiella poster 2 017 -871 

Bokslutsdispositioner 
Resultat före skatt 2 017 -871 

Skatter 

Arets resultat 2 01 7 -871 
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556333-0207 

Balansräkning 
Belopp i kkr Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningst/Ilgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 6 42 21 
Summa immateriella anläggningstillgångar 42 21 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 7 8 442 8 870 
Inventarier, verktyg och installationer 8 522 478 
Summa materiella anläggningstillgångar 8 964 9 348 

Summa anläggningstillgångar 9 006 9 369 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 9 
Färdiga varor och handelsvaror 787 841 
Summa varulager 787 841 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 539 630 
övriga fordringar 10 228 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 500 274 
Summa kortfristiga fordringar 1 049 1 132 

Kassa och bank 
Kassa och bank 98 47 
Summa kassa och bank 98 47 

Summa omsättningstillgångar 1 934 2 020 

SUMMA TILLGÅNGAR 10 940 11 389 



Sala Silvergruva AB 
556333-0207 

Balansräkning 
Belopp i kkr Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 10 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (O aktier) 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder · 
Checkräkningskredit 11 

övriga skulder 12 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

Panter och därmed jämförliga säkerheter som 
har ställts för egna skulder och avsättningar 
Fastighetsinteckningar 

övriga ställda panter och 
därmed jämförliga säkerheter 

Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Summa ansvarsförbindelser 

4(9) 

2014-12-31 2013-12-31 

5 571 5 571 

5 571 5 571 

-3 260 -2 389 
2 017 -871 

-1 243 -3 260 

4 328 2 311 

584 2 344 
2 986 4 056 

3570 6 400 

80 86 
1 015 1 111 

858 289 
1 089 1 192 

3 042 2 678 

10 940 11 389 

2014-12-31 2013-12-31 

1 250 1 250 

1 250 1 250 



Sala Silvergruva AB 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

5(9) 

Arsredovisningen är upprättad i enl ighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Arsredovisning 
i mindre aktiebolag. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäkter 
Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter till kunder, i enlighet med 
försäljn ingsvillkoren. 
Försi:lljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 

Fordringar 
Fordringar har värderats till det belopp varmed de räknas inflyta. 

Varulager 
Varulagret, vi'!rderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta 
av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. 

Avskrivningsprinciper för an/äggningstlllglmgar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Anläggningstillgångar %per år 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 
-Hotell bygg n ad er 
-Hissinstallation 
-Datorer 
-Inventarier, verktyg och installationer 
-Pelletspannor 

2 
3 
5 

33 
20 

6,6 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 



Sala Silvergruva AB 
556333-0207 

Upplysningar till resultaträkning 

Not 1 Nettoomsättning 

Nettoomsättning 

Bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret var: 
Visningsverksamheten 
Restaurangverksamheten 
Logiverksamheten 
Butiksverksamheten 
Konferensverksamheten 
Fastighetsrelaterad verksamhet 
Statiliga och Kommunala Bidrag 
Lagerförändring 
Summa 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 
Kvinnor 

Totalt 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Styrelse och VD 
Övriga anställda 

Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensionskostnader) 

2014-01-01-
2014-12-31 

4 291 
3430 
1 024 

692 
182 

1 040 
6 421 

-53 
17 028 

2014-01-01-
2014-12-31 

8 
13 

21 

2014-01-01-
2014-12-31 

620 
6 210 

6830 
2 028 

304 

Av företagets pensionskostnader avser 92 359 kr (fg år 79 194 kr) företagets VD. VDs 
anställningsavtal innehåller Inga bonusar eller avtal om avgångsvederlag. 

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och Installationer 

Summa 

2014-01-01-
2014-12-31 

9 
429 
114 

552 

6(9) 

2013-01-01-
2013-12-31 

4 349 
2 939 

868 
739 

580 
2 206 

302 
11 983 

2013-01-01-
2013-12-31 

7 
9 

16 

2013-01-01-
2013-12-31 

576 
4 635 

5 211 
1 570 

236 

2013-01-01-
2013-12-31 

26 
426 

65 

517 



Sala Silvergruva AB 
556333-0207 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
2014-01-01-
2014-12-31 

Ränteintäkter, övriga 1 

Summa 

Not 5 Räntekostnader och liknande kostnader 

Räntekostnader, övriga 

Summa 

Upplysningar till balansräkning 

1 

2014-01-01-
2014-12-31 

163 

163 

7(9) 

2013-01-01-
2013-12-31 

3 
3 

2013-01-01-
2013-12-31 

194 

194 

Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning enligt plan 
-Ingående nedskrivningar 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 
-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början 
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden 

Redovisat värde vid årets slut 

2014-12-31 2013-12-31 

22 
29 
51 

-1 
-8 

-9 

42 

2014-12-31 

15 681 

15 681 

-3 811 
-428 

-3 000 

-7 239 

8442 

2014-12-31 

1 767 
158 

1 925 

-1 288 
-115 

-1 403 

522 

22 

22 

-1 

- 1 

21 

2013-12-31 

15 438 
243 

15 681 

-3 385 
-426 

-3 000 

-6 811 

8 870 

2013-12-31 

1 612 
155 

1 767 

-1 198 
-91 

-1 289 

478 
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Not 9 Varulager 
2014-12-31 2013-12-31 

Varulager Butiken 317 392 
Lager Restaurangen 105 82 
Virkeslager 365 367 

787 841 

Not 1 O Eget kapital 
Aktie- Reserv- Uppskrivn.- Fritt eget 

kapital fond fond kapital 
Belopp vid årets början 5 571 -3 260 
Korringeringar vid övergång till 
BFNAR 2008:1 

Korrigerat belopp vid årets ingång 5 571 -3 260 
Disposition en/ årsstämmobeslut 

Arets resultat 2 017 

Belopp vid årets slut 5 571 ·1 243 

Not 11 Checkräkningskredit 
2014-12-31 2013-12-31 

Beviljad kreditlimit 2 750 2 750 
Outnyttjad del -2 166 -406 

Utnyttjat kreditbelopp 584 2 344 

ställda säkerheter till kreditinstitut 
2014-12-31 2013-12-31 

Kommunal Borgen (Sala Sparbank) 2 750 2 750 

2 750 2 750 

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut 
2014-12-31 2013-12-31 

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen -2 986 -4 056 

-2 986 -4 056 

ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 
2014-12-31 2013-12-31 

Kommunal Borgen (Lån Sala Sparbank) 4 250 4 250 
Pantbrev 750 

4250 5 000 
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Underskrifter 

Ort och datum 

Lena Hjelm-Wallen 
styrelseordförande 

Håkan Matz 
styrelseledamot 

Lars Norling 
Styrelseledamol 

Katarina Lillen 
Verkställande direktör 

Caroline Drabe 
styrelseledamot 

Kjell Wennerborg 
styrelseledamot 

Min revisionsberättelse har lämnats den30mars 2015 

Anders Rabb 
Auktoriserad revisor 
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PmSALA 
~KOMMUN 

KOMMUNREVISIONEN 

Till kommunfullmäktige i 
salakommun 

Revisionsberättelse för 2014 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunstyrelse, nämnder och genom lekmannarevisor i Sala-Heby Energi AB, 
Sala-H e by Energi Elnät AB, Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB, Sala 
Industrifastigheter AB, Sala Silvergruva AB och salabostäder AB. 

Vi har utfört granskningsuppdrag i enlighet med kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har haft den omfattning och inriktning 
samt gett det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för 2014" och 
övriga till revisionsberättelsen fogade bilagor. 

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi sammantaget att 
kommunstyrelsen och nämnderna bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt 
samt med tillräcklig intern kontroll. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, 
balansresultatet är dock svagt +257 tkr. Under 2014 har budgeten i och med 
tilläggsbudget haft ett negativt resultat -4,3 mnkr, vilket inte är tillåtet enligt KL 8 kap 
4 §. 

Vi har också konstaterat att budgeten för 2015 inte når upp till det av 
kommunfullmäktige beslutade målet om resultatet i relation till skatter och generella 
statsbidrag. 

Det finns inte heller några förslag på åtgärder i årsredovisningen om hur 
kommunstyrelsen avser att arbeta för att upprätthålla en ekonomi i balans. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen för 2014 som svag. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse för 2014 som svag. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande 
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 



Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöter i kommunstyrelsen och 
nämnder ansvarsfrihet rör 2014 års verksamhet. 

Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv 
Kerstin Vindal-Janssan är vald med undantag för bildning- och lärandenämnden och 
valnämnden och har inte deltagit i granskningar som berör dessa verksamheter. 

Bengt Åkesson är vald med undantag för kommunstyrelsen och har inte deltagit i 
granskningar som berör deras verksamhet. 

Sala 2015-04-20 

Per-Olof Palm 
~tt4ftLtv7 
~net~ Selling / 

Revisorernas redogörelse för 2014 (nr 1) 

\ 

~'it;&_l)J ltrn__ 
h~~eth Nilsson 

~ / -;;;;r&;;;;.p?#! 
(/ll~r7/l'f 
Kerstin Vindal-Jansson 

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-8) 
Granskningsrapporter och redogörelse från lekmannarevisorerna i 

Sala-Heby Energi AB 
Sala-Heby Energi Elnät AB 
Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB 
Sala Industrifastigheter AB 
Salabostäder AB 
Sala Silvergruva AB 
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Granskning av årsredovisning 2014 

1. Sammanfattning 

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksam
heten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a
b). Balansresultatet är dock svagt (257 tkr) och granskningen visar att med korrekt 
periodisering av en faktura avseende interkommunala ersättningar skulle balansre
sultatet varit negativt. Felet är dock inom gränserna för vad som kan tillåtas utan att 
årsredovisningen behöver korrigeras. 

Under 2014 har budgeten justerats med en tilläggsbudget på 9,9 mnkr vilket inne
bär att budgeten för 2014 har ett negativt resultat ( -4,3 mnkr) vilket inte är tillåtet 
enligt kommunallagen 8 kap 4 §.En underbalansering av budget får enligt lagen 
endast ske vid synnerliga skäl om kommunen har en stark finansiell ställning (dvs. 
att det egna kapitalet täcker även pensionsskulden före 1998, vilket inte är fallet i 
Sala kommun). Villkoren för att utnyttja den av kommunfullmäktige beslutade re
sultatutjämningsreserven är inte heller uppfyllda vilket innebär att en underbudge
tering inte borde ha skett. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansi
ella mål som fullmäktige har angivit i 2014 års budget. Ett av tre finansiella mål 
uppnås under 2014. Av de nio verksamhetsmålen uppnås ett helt under 2014, tre 
mål uppnås delvis, tre mål uppnås ej. För två mål har ingen uppföljning skett under 
2014. 

Det finns inga förslag på åtgärder i årsredovisningen hur kommunstyrelsen avser 
att arbeta för att nå en ekonomi i balans dvs. nå de av fullmäktige beslutade finansi
ella målen. Detta är särskilt bekymmersamt eftersom budgeten för 2015 inte heller 
når upp till det av kommunfullmäktige beslutade målet om resultatet i relation till 
skatter och generella statsbidrag. 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen för 2014 som svag. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse för 2014 som svag. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvi
sande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

Sala kommun 
PwC 
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Granskning av årsredovisning 2014 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kom
muner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare re
gleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redo
visning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. 

Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
på det sätt som fullmäktige bestämmer. 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3- 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu
nallagen (g:ga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning
en är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas års
bokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfYllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat av
seende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följ
samhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Sala kommun 
PwC 
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Granskning av årsredovisning 2014 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevna
den av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resul
tatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas 
inte av denna granskning. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt 
nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. 
Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den pre
senteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk
perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne
håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt 
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att be
döma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då 
vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra 
än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning 
och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommu
nens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med ut
gångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämp
liga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets 
revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, 
granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2015-04-07. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2015-04-

16 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2015-04-27 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef, controller och redovisnings
ekonom. 

Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 
kap 18 §KL ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 
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• Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning 

• Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 
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3· Granskningsresultat 

Verksamhetens u ifall, finansiering och eko
nomiska ställning 

3.1.1. 
3.1.1.1. 

Förvaltningsberättelse 
Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet 
överensstämmer med kraven i KRL. 

Förvaltningsberättelsen skulle vinna på att inkludera en övergripande analys av 
nämndernas verksamhet och resultat per nämnd eller verksamhet. Verksamhetsbe
rättelserna från nämnderna kan då tas bort ur årsredovisningen och istället följa 
med som en bilaga. Fullmäktige beslutar sedan om årsredovisningen men inte om 
nämndernas verksamhetsberättelser då nämnderna redan beslutat om dessa. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 
Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste 
åren. 

Prognossäkerheten måste förbättras. I november lämnade nämnderna en prognos 
som indikerade ett positivt resultat mot budget på +14,6 mnkr. I bokslutet en må
nad senare var resultatet +3,6 mnkr, en minskning med 11 mnkr. Någon analys 
kring varför prognosen visade så fel har inte lämnats i förvaltningsberättelsen. 

Även prognoserna kring investeringarna visade på en mindre avvikelse (85 mnkr) i 
november mot helårsutfallet (100,7 mnkr). 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering 
av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen återfinns en utvär
dering som tar sin utgångspunkt i den så kallade RK-modellen. Modellen utgår från 
soliditetsberäkning. I utvärderingen framgår att den ekonomiska ställningen har 
försvagats det senaste året även om soliditeten varit i stort sett oförändrad under 
fem år. Nettokostnadsökningen överstiger ökningen av intäkterna från skatter och 
statsbidrag med för 2014 ca 6,6 %. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I förvaltningsberättelsen redovisas i punktform väsentliga händelser som inträffat 
under och delvis efter räkenskapsåret. 

Förväntad utveckling 
Det finns ingen sammanfattande beskrivning av den förväntade utvecklingen inom 
Sala kommun. I nämndernas verksamhetsberättelser finns för varje nämnd ett av-
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snitt om framtiden. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med en sammanfat
tande beskrivning från varje nämnds och bolags redogörelse. Kopplingen bör också 
göras hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom 
olika områden. 

Väsentliga personallörhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill 
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal 
uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. sjukfrånvaron 
har ökat för femte året i rad från 4,9 % 2013 till 5 ,3 % under 2014. 

Gemensam f"Orvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verk
samhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i 
koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. 

Pensionsredovisning 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions
förpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges 
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedeL 

Upplysningar har även lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och 
visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Antalet personer med särskilda pensions
avtal framgår av not 17. 

Andra rörhållanden som har betydelse för styrning och 
uppföljning av verksamheten 
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. 
Kommentarer kring måluppfyllelse vad gäller god ekonomisk hushållning kommen
teras separat i avsnitt 3.1.3. I avsnittet" Nämndernas verksamhetsberättelse" avslu
tas varje nämnds avsnitt med verksamhetsstatistik för åren 2012, 2013 och 2014. 

För kommunen som helhet redovisas de finansiella nyckeltalen och personalsta
tistik I förvaltningsberättelsen finns en beskrivning av kommunens styrmodelL 

3 .1.1.2. Investeringsredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
årets investeringar. 

Investeringarna redovisas totalt per nämnd och lämnar upplysningar om nettoutfall 
och jämförelse mot budget. Vidare redovisas i en tabell i förvaltningsberättelsen 
större investeringsprojekt som pågår över flera år där man kan utläsa totala netto
investeringen under åren 2 012-2014. 

I nämndernas verksamhetsberättelse kommenteras investeringarna. Tekniska kon
toret svarar för den största andelen av investeringarna. Varje större investering 
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kommenteras och i år redovisas också det verkliga ekonomiska utfallet av avslutade 
investeringar. 

Utfall mot budget visar på en positiv avvikelse på 100,7 mnkr (61,2 mnkr för år 
2012), varav merparten avser ej genomförda investeringar under tekniska nämn
den. Sedan 2012 har avvikelsen ökat för varje år. En mer preciserad investerings
budgetering efter vad man verkligen orkar med och har underlag för måste ske 
kommande år. Nuvarande förhållanden innebär att man kan felaktigt ta upp lång
fristiga lån för att möta utbetalningar som inte blir av då investeringar skjuts på 
framtiden eller försenas. 

3.1.1.3. Driftredovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. 

Nämndernas budgetavvikelse samt förändringen från avvikelsen i prognosen per 
sista augusti redovisas i tabellen nedan: 

Driftredovisning per nämnd, 
Budget Prognos Budget- Prognos-

m n kr 2014 per augusti avvikelse avvikelse 

Kommunstyrelsens förvaltning 211 614 219 692 216 732 8 078 5 118 

-kommunchef 5 763 6 357 6 257 594 494 

-med borgarkontor 39 821 43 687 39 802 3 866 -19 

-Kultur- och fritidskontor 38 969 38370 38 715 -599 -254 

-Samhällsbyggnadskontor 52 549 53 070 51 610 521 -939 

-Tekniskt kontor 34 531 36 600 38 290 2 069 3 759 

- Räddningstjänst 21346 21 628 23 310 282 1 964 

-Civilförsvar -100 492 592 

-Ekonomikontor 8439 8 757 8 417 318 -22 

-Personalkontor 10 296 10 731 10 331 435 35 

Bildnings- och lärandenämnden 461 924 463 077 459 027 1 153 -2 897 

Vård- och omsorgsnämnden 429 961 423 964 428 664 -5 997 -1 297 

Revision 788 790 790 2 2 

Överförmyndare 2 799 3 173 3 030 374 231 

Totalt 1107 086 1110 696 1108 243 3 610 1157 

Det finns inga kommentarer i förvaltningsberättelsen kring driftsresultatet vilket 
vore önskvärt. I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns ett avsnitt "Ekono
misk analys" där kommentarer kring driftsresultatet återfinns. Dessa är av varie
rande kvalitet och en mer strukturerad och gemensam modell skulle höja informat
ionsvärdet. Att konstatera ett över-/underskott är ok men det som är mer intressant 
är orsaken och vilka åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med underskotten. 
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Vård- och omsorgsnämnden (VoN) redovisar ett underskott mot budget på 6 rnnkr. 
Under 2014 har nämnden betalat 2,6 rnnkr för medicinskt fårdigbehandlade patien
ter från vården. Vidare har kostnaderna för hemtjänst och placeringskostnader för 
vuxna och barn överstigit budget med 4 rnnkr respektive 5,5 rnnkr. 

Kornmunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 8 rnnkr. Det i budgeten 
upptagna anslaget för utveckling av cykelleder har ej förbrukats, 2,3 rnnkr. Vidare 
har hyresintäkter för nya äldreboendet influtit från VoN med 6,4 rnnkr mer än bud
geterat då boendet korn igång flera månader tidigare än planerat. Av dessa har 6 
rnnkr använts till drift och underhåll av fastigheter vilket förefaller något märkligt 
då ett planerat underhåll redan borde finnas med i den befintliga budgeten. 

VA-verksamheten redovisar ett överskott på 1,9 rnnkr vilket läggs till VA
kollektivets "egna kapital". De ackumulerade överskotten i VA-verksamheten upp
går f n till u rnnkr efter flera års positiva resultat. Enligt VA-lagen får medel avsät
tas till en fond för framtida nyinvesteringar om det finns en fastställd investerings
plan och avsättningen avser en bestämd åtgärd med beräknande kostnader som 
redovisas i planen. Om detta inte föreligger har för höga avgifter tagits ut och krav 
kan kornrna att återbetalning skall ske till abonnenterna. 

Bildnings- och lärandenämnden redovisar ett överskott på vuxenutbildningen på 
2,5 rnnkr vilket innebär att man har haft utrymme att bevilja ytterligare vuxenut
bildning till vuxna under 2014. Grundskolans överskott (som eg. inte är så stort som 
angivet då varken ökade kostnader för elevhälsovård och sernesterlöneskuld belas
tat grundskolans resultat utan belastat den centrala förvaltningen) beror på vakan
ser under våren 2014 som tillsatts under hösten 2014. 

Bildnings- och lärandenämndens resultat är egentligen ca 1,2 rnnkr för högt med 
tanke på den felaktiga periodiseringen av interkommunala kostnader som konstate
ras i granskningen. En förbättring av kontrollen av dessa måste ske under 201Slik
sorn kontrollen över beviljade utbildningar inom vuxenutbildningen i relation till 
beviljat anslag. 

3.1.2. Balanskrav 
Bedömning och iakttagelser 
Vi instämmer kornmunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts. Från det 
redovisade resultatet på 1,135 tkr har realisationsvinster på 878 tkr avdragits och 
balanskravsresultatet uppgår till257 tkr. 

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 
kapitlet i kommunal redovisningslag. 

God ekonomisk hushållning 
Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket svag. 

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyl
lelse som mycket svag. 
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Årsredovisningen i Sala kommun är upprättad utifrån kommunens styrmodell och 
utgår från perspektiven: 

• Hållbart samhälle 

• Medborgare 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

Målen är kommungemensamma och gäller dels för kommunen som helhet, dels för 
samtliga nämnder. För varje mål sätts indikatorer som skall mäta mål uppfyllelsen. 

I förvaltningsberättelsen ges en analys av måluppfyllelsen för samtliga perspektiv 
för kommunen som helhet samt att varje nämnds bidrag till måluppfyllelsen kort
fattat redovisas. Som en bilaga till årsredovisningen finns sedan en indikatorsam
manställning där utfallet för varje indikator under åren 2012, 2013 och 2014 kan 
följas. 

3.1.3.1. Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fast
ställts i budget 2014: 

Finansiellt mål fastställt Redovisat resultat Kommunstyrelsens 
av fullmäktige för 2014 bedömning 
Arets resultat uppgår till Resultatet uppgår till +1,1 mnkr. Målet har inte upp-
minst 2 % av skatteintäkter, För att klara målet borde resulta- nåtts 
generella statsbidrag och tet ha varit +22,4 mnkr 
utjämning 
Okningen av skatteintäkter, Okningen av skatteintäkter, stats- Målet har inte upp-
statsbidrag, utjämning är bidrag, utjämning uppgår till nåtts. 
större än nettokostnadsök- +2,75 %, nettokostnadsökningen 
ningen up_pgår till +9,14 % 
Nämnderna bedriver verk- Vård- och omsorgsnämnden redo- Målet har uppnåtts 
samheten inom beslutade visar ett underskott mot budget på 
anslag -5,9 mnkr, övriga nämnder redo-

visar överskott mot budget 

Under 2014 har budgetenjusterats med en tilläggsbudget på 9,9 mnkr vilket inne
bär att budgeten för 2014 har ett negativt resultat ( -4,3 mnkr) vilket inte är tillåtet 
enligt kommunallagen 8 kap 4 §.En underbalansering av budget får enligt lagen 
endast ske vid synnerliga skäl om kommunen har en stark finansiell ställning (dvs 
att det egna kapitalet täcker även pensionsskulden före 1998, vilket inte är fallet i 
Sala kommun). Villkoren för att utnyttja den av kommunfullmäktige beslutade re
sultatutjämningsreserven är inte heller uppfyllda vilket innebär att en underbudge
tering inte borde ha skett. 

I budgeten för 2014 har även en intäkt för återbetalning av AF A-medel tagits med (9 
mnkr), en mycket osäker post och som dessutom inte heller inkom under året. 

Även budgeten för 2 015 är mycket svag. Redan vid granskningstillfället har negativa 
justeringar minskat det budgeterade resultatet från + 9 mnkr till ca + 6,1 mnkr. 
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Förslag om TA-anslag på 2,2 mnkr reducerar ytterligare resultatet till ca+ 4 mnkr. 
Kommunstyrelsen gör inte ens ett försök i budgeten 2015 att klara det av fullmäk
tige beslutade målet om att årets resultat skall uppgå till minst 2% av skatteintäk
ter, generella statsbidrag och utjämning. 

Det finns inga förslag på åtgärder i årsredovisningen hur kommunstyrelsen avser 
att arbeta för att nå en ekonomi i balans dvs. nå de av fullmäktige beslutade finansi
ella målen. 

3.1.3.2. Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för 2014-2016, måltexten för 
samtliga perspektiv återfinns i strategisk plan. De fyra perspektiven är kommunge
mensamma och gäller dels för kommunen som helhet och för samtliga nämnder. I 
förvaltningsberättelsens avsnitt "Målavstämning - God ekonomisk hushållning" 
redovisas för kommunen som helhet varje mål, grad av måluppfyllelse samt kom
mentarer kring varje perspektiv. Vill man veta värdet på de indikatorer som an
vänds för att värdera måluppfyllelsen finns dessa i bilagan "Indikatorsammanställ
ning". Med denna blir redovisningen mycket bra, här finns nyckeltal med mera och 
det är enkelt att se vad som ligger bakom bedömningen av måluppfyllelsen. Vidare 
redovisas även nämndernas bidrag till måluppfyllelsen i avsnittet. 

I tabellen nedan visas kommunens totala mål uppfyllelse. 

Målet är Målet är Målet är 
Perspektiv Antalmål uppfyllt delvis inte upp-

uppfyllt fyllt 

Hållbart samhälle 3 l 2 

Medborgare 3 l 2 

Medarbetare, 2 mål ej mätts 3 l 

I perspektivet medarbetare mäts två indikatorer genom medarbetarenkät. Den har 
inte genomförts under 2014. 

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag 
Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina 
uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna 
för den. 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att nämndernas redovisningar innehåller redovisning av utfallet av 
årets verksamhet i förhållande till fastställda mål och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 
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Redaktionellt bör nämndernas redovisningar, som visserligen följer fastställd mo
dell, bli mer likartade och analysen av resultat i förhållande till budget förbättras. 
Analysen bör innehålla mer förklaring till uppkomna avvikelser mot budget och 
vilka åtgärder man avser att göra för att komma tillrätta med avvikelserna. Vidare 
bör begränsning ske vilka belopp som skall kommenteras i nämndernas redogörel
ser över avvikelser från budget. 

3.2. 
3 .2.1. 

Rättvisande räkenskaper 
Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfalljämfört med föregående år, budet 2014 

och prognos. 

Budget Prognos 
Resultaträkning och prognos 2014-12-31 Utfall 2013 Utfall 2014 

2014 augusti 
2014 

Verksamhetens intäkter 282,1 274,0 266,6 260,6 
Verksamhetens kostnader -1 250,7 -1 336,7 -1 320,0 -1 326,5 
Avskrivningar -51,2 -50,4 -55,8 -51,0 
Verksamhetens nettokostnader -1 019,8 -1113,1 -1109,2 -1116,9 
skatteintäkter 839,0 854,5 855,7 859,3 
Generella statsbidrag 252,5 265,0 259,2 265,0 
Summa skatter och statsbidrag l 091,5 1119,5 1114,8 1124,3 
Finansiella intäkter 4,7 4,8 4,2 4,2 
Finansiella kostnader -11,2 -10,2 -14,2 -10,4 
Arets resultat 65,1 1,1 -4,4 1,2 

En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och "opåverkbara" poster 
som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan bokslut och budget redovisas ne
dan. 

Intäkterna avviker med +9.4 mnkr jämfört med budget där följande ingår: 

• Ersättningen som betalades ut från staten för merkostnader vid skogsbran
den sommaren 2014 uppgick till 7 mnkr för Sala kommun. 

• Förändrad redovisningsprincip avseende exploatering innebär en obudgete
rad intäkt för kv. Lodjuret på 1 mnkr. 

Verksamhetens kostnader avviker med +16,7 mnkr jämfört med budget där följande 
ingår: 

• Merkostnader i samband med skogsbranden i form av övertidsersättningar 
etc., osäkert hur mycket som det inneburit egentligen, i årsredovisningen 
anges 6,1 mnkr för Kommunstyrelsen. 
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• Ej budgeterad sanering av marken vid kv. Lodjuret under 2014 uppgick till4 
mnkr. 

Avskrivningar, skatter, generella statsbidrag samt finansnetto: 

• Avskrivningarna är 5.4 mnkr lägre än budgeterat då investeringarna inte ge
nomförts i planerad omfattning. 

• skatteunderlaget har utvecklats mindre positivt än budgeterat vilket innebär 
en avvikelse på -1,2 mnkr, vilket blir bekymmersamt om utvecklingen forts
ätter. skatteunderlagsprognoserna som kommit i början av 2015 visar att 
utvecklingen fortsätter. 

• statsbidragen har ökat med +s,8 mnkr jämfört med budget. 

Ovanstående poster innebär netto en resultatförbättring om ca 2,2 mnkr mellan 
budget och årsredovisning, av den totala resultatförbättringen om ca 5,5 mnkr. 

3.2.2. Balansräkning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. 

Från och med 2014 fmns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommu
nens materiella anläggningstillgångar (RKR 11-4). Under året har kommunen vidta
git åtgärder för att förbereda och anpassa sin redovisning till detta krav. Färdig
ställda investeringar under 2014 har anpassats till komponentavskrivning vilket 
innebär att detta har påverkat resultat- och balansräkning under 2014 vilket vi tyck
er är tillräckligt i förhållande till god redovisningssed. För investeringar äldre än 
från 2014 och med ett bokfört värde över 25 mnkr kommer komponentavskrivning 
att införas med början 2015. Bedömning av resultateffekten av övergång till full
ständig komponentavskrivning saknas. 

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den kommu
nala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner intjänade före år 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Kommunens exploateringsredovisning redovisas vid sidan av investeringsredovis
ningen. Som omsättningstillgång redovisas de tillgångar som är fårdiga för avytt
ring (värderade till anskaffningsvärdet). Under året har överskottet från försäljning 
av tomtmark uppgått till1 mnkr. Tillgångar hänförliga till exploatering värderade 
till so tkr har aktiverats i kommunens balansräkning. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är full
ständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. 

Sala kommun 
P wC 

12 av 14 



Granskning av årsredovisning 2014 

Vid granskningen har följande avvikelser konstaterats: 

Periodisering av skulder: Vid genomförd stickprovsgranskning (6 stickprov) av re
dovisning 2015, jan-feb för skolnämnd noterades en faktura som avsåg december 
2014 på ca 1,2 mnkr. Fakturan avsåg interkommunal ersättning för gymnasieelever 
med skolgång i annan kommun. Om denna hade bokförts enligt god redovisnings
sed hade resultatet för Sala kommun varit negativt och balanskravet skulle inte ha 
uppnåtts. Felet är dock inom gränserna för vad som kan tillåtas utan att årsredovis
ningen behöver korrigeras. 

En allmän iakttagelse är att rutiner kring bokföring av korta skulder behöver ses 
över så att gällande redovisningsprinciper upprätthålls. 

Kassaflödesanalys 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och inves
teringar. Noter finns över ej rörelsekapitalpåverkande poster och kassaflöde från 
investeringar men kassaflödesanalysen kunde kompletteras med noter över poster 
som inte enkelt kan härledas ur befintliga uppgifter såsom förändring av kortfristiga 
skulder där bidraget till infrastrukturena investeringar dragits av och lagts på egen 
rad. Detta skulle underlätta förståelsen. 

Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovis
ningen. 

Sammanställd redovisning 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens 
ekonomiska ställning och åtaganden. KRL:s krav uppfyllts såväl avseende 8.1 som 
8.2 samt att rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning har följts. 

Tilläggsupplysningar 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings
princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intres
senter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans
räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys
ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god re
dovisningssed i övrigt. 

Sala kommun 
P wC 

13 av 14 



Granskning av årsredovisning 2014 

Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut: 

RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel 
och pensionsförpliktelser 

RKR 18 Redovisning av intäkter från av-
gifter, bidrag och försäljning 

Sala kommun 
P wC 

I huvudsak Informationen om pensioner anger inte 
uppgift om återlånade medel. 

Delvis Beskrivning av kortfristiga skulder 
avseende förutbetalda intäkter av vä-
sentliga inkomstgrupper jämfört med 
föregående år saknas. Grunderna för 
intäktsfäring för olika poster, dvs. över 
vilken tid och enligt vilket mönster som 
inkomsten inkommer saknas. 

FredrikAlm 
Uppdragsledare 

14 av 14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

D nr 2014/1030 

Svar på medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 

INLEDNING 
Julia Fahlström Björk inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun tar ned träd och belyser gång- och cykel
vägen från jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplasten vid 
Västeråsvägen bättre. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/45/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/45/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/45/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 47 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

l .1 ~1 
V-"/ 

Utdragsbestyrkande 
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bilaga 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

2015/45/1 
l (l) 

2015-03-03 
DIARIENR: 2014/1030 -) 

SALA KuMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2U1~ -03- 0 4 

Svar på medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 
Julia Fahlström Björk inkom den 3 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun tar ned träd och belyser gång- och 
cykelvägen från jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplasten 
vid Västeråsvägen bättre. 

Förslagsställaren skriver att denna väg är obehaglig att färdas på sent på kvällen och 
tidigt på morgonen när det är mörkt. Vägen är dåligt belyst På ena sidan av vägen är 
det stora buskar och träd och på andra sidan en stor öppen yta. Detta skapar en 
känsla av otrygghet när det är mörkt. 

Tekniska kontoret bar yttrat sig över medborgarförslaget 

Kontoret skriver i sitt yttrande att grönområdet utmed ån är röjt under sommaren 
2014 och området vid gångtunneln och busshållplatsen är iordninggjort under 
hösten 2014. Buskage och sly har tagits ner för att öppna upp sikten och öka 
tryggheten. 

Sala-Heby Energi genomför byte av all gatubelysning utmed gator och gång- och 
cykelbanor till LED-lampor under perioden november 2014-oktober 2015. Detta 
innebär att belysningen utmed sträckan kommer att bytas ut 

Min uppfattning är att vi bör avvakta utbytet av belysningen för att se den samlade 
effekten av redan utförda åtgärder innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224~74 70 00 

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

caro!a Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunnarsson@sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Evelina Söderman 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens lilrvaltning 

Ink. 2015 -03- Il 4 

Svar på Medborgarförslag om otrygg väg på Jakobsbergsområdet 

Enligt medborgarförslag otryggväg upplevs gång och cykelbanan från 
jakobsbergsgatan, runt äldreboendet och fram till busshållplatsen vid Västeråsvägen 
som obehaglig och osäker. 

Grönområdet utmed ån är röjt under sommaren 2014 och området vid gångtunneln 
och busshållplatsen är iordninggjort under hösten 2014. Buskage och sly har tagits 
ned för att öppna upp sikten och öka tryggheten. Åtgärderna har även gjort området 
ljusare. 

Sala H e by energi genomför ett byte av all gatubelysning utmed gator och gång och 
cykelbanor till ledlampor from nov 2014 till oktober 2015. Detta innebär att 
belysningen utmed sträckan kommer att bytas ut. 

Tekniska kontoret föreslår att avvakata utbytet av belysningen för att se den 
samlade effekten av redan utförda åtgärder, innan ytterligare åtgärder beslutas. 

TEKNISKAKONTORET 
Gata/Park 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

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

Sofia Nilsson 
Registrator 

Administrativa enheten 
sofia.ni Is son @sala .se 
Direkt: 0224-74 70 56 



Di laga KS 2015/45/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-03 

Namn: Julia Fahlström Björk 

Gatuadress: Ebbagatan 25 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

Postnummer, ort: ..:7.=3:.::3:.::3:.::3•c:S:::A;,LA::_:_ _________ _ 

Telefon: 0705137180 

Förslagets rubrik: 
Otrygg väg 

l Beskriv och motivera ditt förslag: 

2014-01-22 

BLANKEIT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- O 3 

Vägen till busshållsplatsen, via Jakobsbergsgatan och cykelvägen bakom Jakobsbergsgården är väldigt obehaglig, både sent på kvällen och 
tidigt på morgonen. Vägen är dåligt belyst och på ena sidan finns det en å, sedan buskar och träd, andra sidan är det bara en stor yta med 
kullar och sedan ett ålderdomshem, vilket inte ger någon som helst trygghetskänsla när det är mörkt. Det är stora delar av Sala som 

1 behöver ta den ~ägen för att ta bussen till t ex skola eller jobb. , _ 1 
f;;r &# f 0,J,;;..,.,-.. v<5"" \!:c~'>sl-<- ,_,.~ ~" h~ ,.,.w- l>t"" f,-_.,;. o<-~ \ocAy,;.c v~u. ~«--r, o c~ 
d.: :VVVI YIVI'tt va3'&-'l'\._.. $6\M. Jt;(lt f, tur=. yf~.-, ..,..u.! '\c.vll"",-..• 

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

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: .;Jul;_;;>,._ ____________________________________ _ 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Dnr 2014/253 

Svar på medborgarförslag om Föreningarnas hus framtid 

INLEDNING 
Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala genom Veronica Andersson, Lissie Lindhult, 
Peter Pollak och Anna-Lena Hellblom inkom den 17 februari 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att Föreningarnas Hus ska få vara kvar 
i befintliga lokaler i Bergmästaren och låta bygga lägenheter i Kaplanen dit det är 
föreslaget att föreningen ska flytta. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/46/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/46/2, yttrande från kultur- och fritidskontoret 
Bilaga KS 2015/45/3, medborgarförslag 

Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 48 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

ej(_ 
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2015/46/1 
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2015-03-02 
D!AR!ENR: 2014/253 

SALA K MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSEN 

Carola Gunnarsson 
Ink. 2015 -03- O 3 

Svar på medborgarförslag om Föreningarnas Hus framtid 
Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala genom Veronica Andersson, Lissie Lindhult, 
Peter Pollak och Anna-Lena Hellblom inkom den 17 februari 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att Föreningarnas Hus ska få vara kvar 
i befintliga lokaler i Bergmästaren och låta bygga lägenheter i Kaplanen dit det är 
föreslaget att föreningen ska flytta. 

Förslagsställarna skriver att Sala kommun vill att Föreningarnas Hus flyttar från 
Bergmästaren till nedre plan i Kaplanen för att minska antalet lokaler som 
kommunen hyr från privata hyresvärdar. 

Föreningen trivs mycket bra i sina befintliga lokaler som är handikappvänliga, ligger 
centralt och har goda parkeringsmöjligheter. 

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidskontoret 

l sitt yttrande skriver kultur- och fritidskontoret att kommunfullmäktige i strategisk 
plan 2015-2017 för Sala kommun har beslutat att bottenvåningen i Kaplanen, som 
ägs av salabostäder AB, delvis ska användas till Föreningarnas hus som idag har sin 
verksamhet i Bergmästaren. 

Föreningarnas Hus ligger under kultur och fritid som har tagit kontakt med 
Föreningarnas Hus flera gånger under 2014. Föreningarnas Hus har varit med i 
dialogmöten och fått stora möjligheter att påverka det utrymme som de kommer att 
förfoga över i Kaplanen. De är, enligt kultur- och fritidskontoret, mycket nöjda med 
hur planerna ser ut för Kaplanen och inga negativa synpunkter har lyfts till kultur 
och fritid. 

Arbete pågår nu för att iordningställa lokaler på Kaplanens bottenvåning att 
användas bl a för Föreningarnas Hus. jag är övertygad om att denna lösning, som 
tagits fram efter en omfattande dialog med berörda, kommer att bli mycket bra. 

På Kaplanens bottenvåning kommer även bland andra verksamheter Träffpunkt 
Kaplanen som vänder sig till de som är över 65 år att anordnas. Träffpunkt 65 ska ge 
seniorer tillfälle att träffa andra människor och därmed bryta isolering, bygga upp 
sociala nätverk och få ett aktivt och innehållsrikt liv och på så sätt främja välmående 
och bevara hälsan. 

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

att avslå medborgarförslaget 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande ( C) 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

ca ro la .g u n narsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 



Jilaga 2015/'46/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

Föreningarnas Hus, Framtid 
Medborgarförslag har inkommit gällande Föreningarnas Hus, Borgmästaren. 

Föreningen Samarbeten Sala anser det vore bättre att låta de vara kvar i befintliga 
lokaler och istället bygga lägenheter på den ytan( ca 1000 kvm)där det är föreslaget 
att Samarbetes föreningar ska flytta till och att det är bättre och smidigare att de är 
kvar där de är nu. Det skulle lösa en del av bostadsbristen och föreningarna skulle 
slippa ännu en tung. jobbig och kostsam flytt på kort tid. 

Kommunfullmäktige fattade beslut gällande Kaplanen, som ägs av salabostäder AB, 
och som används för serviceboende. l strategisk plan föreslogs det bland annat att 
bottenvåningen delvis skall används till Föreningarnas hus, som idag har sin 
verksamhet på Bergmästaren. 

Då Föreningarnas Hus ligger under kultur och fritids ansvar har kontakt tagits med 
Föreningarnas Hus under flera tillfällen under 2014. De har fått vara med i 
dialogmöte och fått stor möjlighet att påverka det utrymme som de kommer att 
förfoga över på Kaplanen. 

Föreningarnas Hus är mkt nöjda med hur planerna ser ut för Kaplanen och inga 
negativa synpunkter har lyfts till kultur och fritid. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

l (l) 
2015-02-06 

YTTRANDE 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. n ilsson @sala .se 

Direkt: 0224-74 78 21 



Alla föreningar trivs i våra nya fina lokaler. Det är väldigt mycket 
aktiviteter här (medlemsträffar, möten, cirkelverksamhet, föreläsningar, 
cafekvällar, pysselgrupper, filmvisning mm) Lokalerna är som gjorda för 
oss och vår verksamhet, alla inventarier och köksutrustning (som tillhör 
alla medlemmar i Föreningen Samarbetet) finns lättillgängliga och på 
behagligt avstånd. Det är lätt att ta sig hit, det är handikappvänligt och 
det finns bra parkeringsmöjligheter, både handikapp-parkeringar och 
vanlig parkering, och med tanke på den verksamhet vi bedriver är det 
ovärderligt. 

Kommunen vill att Föreningen Samarbetet flyttar från Föreningarnas Hus 
till Kaplanens nedre plan för att minska antalet lokaler som de hyr från 
privata hyresvärdar. Kaplanens nedre plan är ca 1000 kvm som totalt 
skall räcka till våra föreningar och övrig kommunal verksamhet. Det 
måste då byggas om och totalrenoveras för en stor summa pengar för att 
Samarbetets föreningar ska kunna flytta in där. 

Vårt förslag är: 

Eftersom det är stor bostadsbrist i Sala kommun (speciellt centralt) så 
anser vi på Föreningen Samarbetet att det vore bättre att låta oss vara 
kvar i befintliga lokaler och istället bygga lägenheter på den ytan (ca 
1000 kvm) där det är föreslaget att Samarbetes föreningar ska flytta till 
och att det är bättre och smidigare att vi är kvar där vi är nu. Det skulle 
lösa en del av bostadsbristen och föreningarna skulle slippa ännu en 
tung, jobbig och kostsam flytt på kort tid. 

Kommunens kostnader för att bygga om Kaplanen och anpassa det 
nedre planet till föreningsverksamhet och kommunens kostnader för 
flytten av föreningarna i Föreningen Samarbetet skulle räcka till många 
årshyror där vi är nu. Det är bättre att resurserna läggs på att bygga nya 
bostäder eller annat ändamål som kommunen anser angeläget på 
Kaplanen. 

Enligt uppdrag av Föreningen Samarbetet i Sala, med ca 2500 
medlemmar. 
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KOM M U N BlANKEm MEDBORGARfÖRSUIG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-02-10 

Kommunfullmäktige 
Salakommun 
stora Torget 1 
73325Sala 

Namn: Samarbetet~ Föreningamas Hus i Sala 

Gatuadress: Freds atan 23 

Ink. 2014 -02- 1 7 
Diarfenr J t' f Lt j) 5~~, JAktilllaga 

Opb: 

Ponnumme~ort:~7~3~3~3~1~5a~I•!--------------------------------------------------
Telefon: Kontaktperson när det gäller medborgarförslaget: Veronica Andersson 073-713 68 20 

Förslagets rubrik: 
Föreningarnas Hus framtid 

Beskriv och motivera ditt förslag: 
~----------~-~--- ----~---·----~-~~-

Alla föreningar trivs i våra nya fina lokaler. Det ar valdigt mycket aktiViteter häf(rTiediefnSb-äif&r; -möten. drkeiVerksamhet, fOreUisningN, -
cafekvällar, pysselgrupper, filmvisning mm) Lokalerna ar som gjonja ror oss och vår verksamhet, ana inventarier och kCksutrustning (som tillhOr 
alla medlemmar l FOreningen samarbetet) finns fl!tlillgllngliga och på behagligt avstånd. Det är lätt att ta sig hit, det ar handikappvänligt och det 
finns bra pari<eringsmöjligheter, både handikapp-parkeringar och vanlig pari<ering, och med tanke på den verksamhet vi bedriver ar det ovärderligt 

Kommunen vill att FOreningen samarbetet flyttar fiån Föreningamas Hus till Kaplanens nedre plan för att minska antalet lokaler som de hyr från 
privata hyresvärdar. Kaplanens nedle plan ar ca 1000 kvm som totalt skallrllcka till våra föreningar och OV!Ig kommunal verksamhet Det måste 
då byggas om och -irenovelas ror en stor summa penger ror att Samarbetets fötenillgar ska kunna flytta in dllr. 

Vårt försJaa än 

Eftersom det ar stor bostadsbrist 1 Sala kommun (specieiH centralt) så anser vi på Föreningen samarbetet att det vora billtre att låta oss vara kvar 
i befintliga lokaler och istl!llet bygga lAgenheter på den ytan (ca 1000 kvm) där det llr föreslaget att Samarbetes föteningar ska flytta till och att det 
ar bättre och smidigare att vi är kvar dar vi är nu. Det skulle löSa en del av bostadsbristen och föreningarna skulle slippa annu en tung, jobbig och 

kostaam flytt på kort tid. 

Kommunens kostnader fOr att bygga om Kaplanen och anpassa det nedre ptanet till föleningsvet'ksamhet och kommunens kostnader för flytten av 
föraningarna i FOrenillgen 5amarbetel skulle rllcka tiD många årshyror där vi är nu. Det llr billtre att resurserna läggs på att bygga nya bostl!der 
eller annat andamål som kommunen anser angetaget på Kaplanen. 

Enligt uppdrag av Föreningen Samarbetet i sala, med ca 2500 medlemmar. 

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

SAlAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box304 
733 2SSala 

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

Vlrve Svedund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedtund@sala.se 
Oirekt:0224-74 7011 

• 



§ 79 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

D nr 2014/1083 

Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till 
skattekollen 

INLEDNING 
Carina Kreku Hofvander inkom den 23 oktober 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ansluter sig till 
tjänsten skattekollen.se. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/47/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/47/2, yttrande från ekonomikontoret 
Bilaga KS 2015/47/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 49 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå medborgarfårslaget. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

32 (47) 



Bilaga KS 2015/47/1 
l (l) 

2015-03-02 
DIARIENR: 2014/1083 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

SAlAKOMMUf~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- 0 3 
Diarienr J :z o J!+ l iD 15 3 /'"~~,, ... ·. > 

Svar på medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till 
skattekollen 
Carina Kreku Hofvander inkom den 23 oktober 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ansluter sig till 
tjänsten skattekollen.se. 

Medborgarförslaget har remitterats till ekonomikontoret. 

l 

Ekonomikontoret skriver att Skattekollen.se är en internetbaserad tjänst där 
kommunmedborgarna kan få presenterat hur stor del av lönen som betalas i 
kommunalskatt samt hur fördelningen mellan de kommunala verksamheterna ser 
ut. Siffrorna som presenteras på skattekollen.se baseras på kommunens budget och 
uppdatering sker således en gång per år. Tjänsten är avgiftsbelagd och har i nuläget 
omkring 20 kommuner som medlemmar. 

Redan idag presenterar Sala kommun hur fördelningen av 100 kronor i betald 
kommunalskatt fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna. Dessa siffror 
finns på kommunens hemsida samt i kommunens årsredovisning. Det är därmed 
redan idag relativt enkelt för kommuninvånarna att skapa sig en uppfattning om hur 
kommunalskatten fördelas mellan olika verksamheter. 

Skattekollen.se erbjuder inte jämförelser mellan olika år eller jämförelser mellan 
olika kommuner. Det är tveksamt vilket mervärde tjänsten skulle tillföra Sala 
kommuns medborgare jämfört med den information som redan finns tillgänglig via 
kommunens hemsida. 

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

att avslå medborgarförslaget. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

earoJa Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunnarsson@ sala. se 

Direkt: 0224-47 01 00 



~ilaga KS 2015/47/2 1(2) 
2015-01-04 

DIARIENR: 2014/1083 
YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Mårten Dignell 

YTIRANDE 

Ekonomikontoret 

Medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till skattekollen 

Skattekollen.se är en internetbaserad tjänst där kommunmedborgarna kan få 
pressenterat hur stor del av lönen som betalas i kommunalskatt samt fördelnigen 
mellan de kommunala verksamheterna. Tanken är att på ett lättbegripligt och 
pedagogiskt sätt göra denna information tillgänglig för medborgarna. 

Siffrorna som presenteras på Skattekollen.se baseras på kommunens budget och 
uppdatering sker således en gång per år. Skattekollen är en avgiftsbelagd tjänst som 
i skrivande stund har 13st kommuner som medlemar. 

Ekonomikontorets synpunkter på förslaget 

Redan idag pressenterar Sala kommun hur fördelningen av lOOkribetald 
kommunalskatt fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna. Dessa siffror 
återfinns dels på kommunens hemsida och dels i årsredovisningen. Det är alltså 
redan idag relativt enkelt för kommuninvånaren att skapa sig en uppfattning kring 
hur kommunalskatten fördelas mellan olika verksamheter. 

Skattekollen.se erbjuder inte jämförelser mellan olika år eller jämförelser mellan 
olika kommuner. Att skattekollen har 13 av Sveriges 290 kommuner som medlernar 
tyder på att tjänsten i dagsläget inte är det vedertagna sättet att söka denna typ av 
information och vi ställer oss därför tveksamma till hur många medborgare som 
faktiskt kommer att nås av tjänsten. 

Ekonomiavdelningens samlade bedömning är därför att det oaktat tjänstens kostnad 
är tveksamt vilket mervärde tjänsten skulle tillföra Sala kommuns medborgare, 
jämfört med den information som finns tillgänglig redan idag. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Vilxel: 0224-74 70 00 

Mårten Dlgnell 
Ekonomichef 

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



Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag till beslut 

Ekonomikontoret bedömer att förslaget bör avslås. 

Mårten Dignell 

Ekonomichef 

2(2) 
2015-01-04 



Bi 
Marie Öhlund 

Till: 
Ämne: 

a L~S 2015/47/3 

carina@admanum.se 
SV: Skattekollen 

Medborgarförslag om att Sala kommun ansluter till skattekollen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -tO- 2 3 

l 

Sala kommun har tagit emot ditt medborgarförslag om att Sala kommun ansluter sig till Skattekollen. 

Ditt medborgarförslag kommer nu att beredas av kommunstyrelsen. 

När ditt medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige kommer du att få ett meddelande om detta. 

Cirka en vecka efter sammanträdet kommer du att få ett protokollsutdrag med beslut. 

Med vänlig hälsning 

Marie Öhlund 
förvaltningssekreterare 
administrativa enheten 

marie.ohlund@sala.se 
Direkt/mobil: 0224-74 74 03 

Sala kommun 
733 25 Sala 
Rådhusgatan 4 C 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-185 56 
www .sala.se 

Från: Carina Kreku Hofvander [mailto:carina@admanum.se] 
Skickat: den 7 oktober 2014 17:15 
Till: Per-Olov Rapp 
Ämne: skattekollen 

Hej Per-Olov, 

J ag önskar att Sala ansluter till Skattekollen. 

Tänk så intressant att kunna se vart skattepengarna faktiskt tar vägen, och tänk så många meningslösa 
diskussioner man skulle slippa om man kunde hänvisa till Skattekollen! 

http://www.skattekollen.se/ 

De här kommunerna är redan anslutna. 

• Berg 
• Fagersta 
• Grästorp 

l 



R sALA r;; KOMMUN 

§ 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

D nr 2014/1095 

Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan 

INLEDNING 
Emilia Jonsson inkom den 29 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun inrättar lärarsekreterare för att avlasta 
lärare med administrativa arbetsuppgifter. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/48/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/48/2, yttrande från skolnämnden 
Bilaga KS 2015/48/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, §50 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

33 (47) 



2015/1;3/l 
1 (1) 

2015-03-02 

DIARIENR' 2014/1095 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 ·03· O 3 
DiarleM i . JAktbilaga 

2Dil+/IDIJSi 1t 
l 

Svar på medborgarförslag om lärarsekreterare till skolan 
Emilia Jonsson inkom den 29 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun inrättar lärarsekreterare för att avlasta 
lärare med administrativa arbetsuppgifter. 

Förslagsställaren skriver att svenska elever har halkat efter i skolan de senaste åren 
vilket framkommit i flera internationella mätningar. Lärarna har fått allt fler 
administrativa uppgifter som ska utföras inom den ordinarie arbetstiden. 

2013 gjorde skolverket en kartläggning av grundskalelärarnas tidsanvändning som 
visade att 13 o/o av en arbetsdag går åt till administrativ och praktiskt kringarbete. 
Tyvärr går lärarnas arbetstid åt till mycket annat än att förbereda och utveckla 
undervisningen och ge varje elev den tid som hanjhon behöver. För att möta detta 
borde lärarsekreterare införas för att avlasta lärarna med administrativa göromåL 

Medborgarförslaget har remitterats till skolnämnden. 

Skolnämnden skriver i sitt svar att lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning är 
viktiga frågor och förutsättningar för god måluppfyllelse bland eleverna. Skolan 
använder flera olika sätt för att avlasta lärarna så att de kan ägna mer tid åt 
kärnuppdraget 

Inom grundskolan finns skolassistenter kopplade till alla enheter. Olika stödsystem 
finns också för att förenkla hanteringen, exempelvis Schoolsoft. Sedan några tillbaka 
har alla lärare egen dator. 

Hur varje skolenhet organiserar sin verksamhet för att nå bästa möjliga resultat är 
en fråga för skolledningen och personalen att tillsammans avgöra. Det är fullt 
möjligt att exempelvis inom sin budget premiera administrativa stödfunktioner och 
på så sätt göra det möjligt för lärare att ägna mer av sin arbetstid åt undervisning. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gu nnarsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 



fi SALA:ilaga 
~KOMMUN 

KS 2015/i~b/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

§9 

Justerandes sign 

~ 

Sammanträdesdatum 

2015-01-28 

Dnr 2014/1095 

Medborgarförslag; Lärarsekreterare till skolan 

INLEDNING 
Från Emilia Jonsson har inkommit ett medborgarförslag om att införa 
lärarsekreterare. 

Lärarna har enligt förslagsställaren fått fler administrativa uppgifter och allt mindre 
tid till undervisning. Lärarna upplever stress. 13 procent av lärarnas tidsanvändning 
går åt till administrativt och praktiskt kringarbete, enligt en undersökning som 
förslagsställaren hänvisar till. 

För att möta detta borde lärarsekreterare införas. Dessa skulle avlasta lärarnas 
administrativa göromål som att skriva frånvarorapporter, kopiera papper, samla in 
blanketter och rätta skolböcker. 

Beredning 
Skrivelse 2014-10-29; Medborgarförslag. 
Remissvar 2015-01-19. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

jäv 
Emilia Jonsson (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets handläggning. 

BESLUT 
skolnämnden beslutar 

att ställa sig bakom tjänstemannayttrandet samt 

att yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

JL 
Utdragsbestyrkande 



BARN OCH UTBILDNING 

Remissvar om medborgarförslag om lärarsekreterare i skolan 
Frän Emilia Jonsson har inkommit ett medborgarförslag om att införa 
lärarsekreterare. 

l (l) 
2015-01-19 
ÄRENDE 10 

DNR 2014/1095 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224~74 80 02 

Lärarna har enligt förslagsställaren fått fler administrativa uppgifter och allt mindre 
tid till undervisning. Lärarna upplever stress. 13 procent av lärarnas tidsanvändning 
går åt till administrativt och praktiskt kringarbete, enligt en undersökning som 
förslagsställaren hänvisar till. 

För att möta detta borde lärarsekreterare införas. Dessa skulle avlasta lärarnas 
administrativa göromål som att skriva frånvarorap porter, kopiera papper, samla in 
blanketter och rätta skolböcker. 

skolchefens bedömning 
Lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning är viktiga frågor och förutsättningar för 
god måluppfyllelse bland eleverna. Det är därför en högst angelägen fråga som 
Emilia Jonsson tar upp. 

Skolan använder flera olika sätt för att avlasta lärarna, så att de kan ägna mer åt 
kärnuppdraget Inom grundskolan finns skolassistenter kopplade till alla enheter. 
Olika stödsystem finns också för att förenkla hanteringen, exempelvis Schoolsoft. 
Sedan några år tillbaka har alla lärare egen dator. 

Fokus på arbetet är att vi har höga förväntningar och att vi vet att vi kan få alla barn 
och elever att lyckas. Hur varje skolenhet organiserar sin verksamhet för att nå 
bästa möjliga resultat är en fråga för skolledningen och personalen att tillsammas 
avgöra. Det är fullt möjligt att exempelvis inom sin budget premiera administrativa 
stödfunktioner och på så sätt göra det möjligt för lärare att ägna mer av sin arbetstid 
åt undervisning. Det finns alltså inget idag som hindrar skolorna från att anamma 
det goda förslag som Emilia Jonsson framför. 



bilaga a~ 2015/48/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-26 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKm: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALAROMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 201~ ·10· 2 9 

---------------------------
Namn: Emilia Jonsson 

Gatuadress: Väsbygatan 11 

Postnummer, ort: _Z?i38 ~l~------

-·-·--------·--·--

--------·-·----
Telefon: .::!.c!!.."~:!'.~C..---··-----------------··-·-----··--·------·--··-··· 

Förslagets rubrik: 
Lärarsekreterare till skolan 

1 Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

iDet kommer inte som någon nyhet: svenska elever har halkat efter i skolan de senaste åren, vilket 
framkommit i flera internationella mätningar som till exempel i PISA-undersökningar. En av många faktorer 
till detta kan vara att läraryrkets roll har förändrats. Lärarna i Sverige har fått allt fler 
administrativa uppgifter som ska utföras inom deras ordinarie arbetstid. Det innebär att läraren får 
mindre tid till att undervisa eleverna. Samtidigt är jag övertygad om att det på varje skola i Sala finns 

,kompetenta och engagerade lärare som vet hur man lyfter en elev och ger just den eleven de bästa 
förutsättningarna att växa i skolan. Tyvärr går lärares arbetsdag i dag åt till så mycket annat än att 
förbereda och utveckla undervisningen och ge varje elev just den tid han/hon behöver. Lärare upplever 
alltmer stress, men det är sällan eleverna som stressar. I stället är det lärares administrativa börda som 
växt. Lärarens fokus ska ligga på eleverna, inte blanketter. En kartläggning av grundskalelärares 
tidsanvänding, gjord av skolverket 2013, visade att 13% av en arbetsdag går åt till just administrativt 
och praktiskt kringarbete, 

För att möta detta borde lärarsekreterare införas, där behoven är som störst i sala. sekreteraren skulle 
avlasta läraren administrativa göromål såsom att skriva frånvarorapporter, kopiera papper, samla in 
blanketter och även rätta skolböcker, Var behoven är som störst är något man skulle behöva titta vidare 
på. 

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

SALAKOMMUN 
KommunfuHmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.sved!und @sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



(forts. sid L Beskriv och motivera ditt förslag) 

Lärarna har utbildning, yrkesskicklighet och kunskap som vi inte har råd att 
ödsla med. Det är deras tid är alldeles för värdefull för. 

Det här är skulle också kunna öppna upp jobbtillfällen för till exempel unga 
människor som då kan ta ett extrajobb. 
Genom att införa någon form av lärarsekreterare kan vi ge lärarna extra utrymme 
att göra det de faktiskt är menade att göra: inspirera och undervisa framtidens 
generation. 

Mot bakgrund av detta borde Sala kommun inrätta ''lärarsekreterare" i syfte att 
avlasta lärare administrativa göromål. 



l SALA 
KOMMUN 

§ 81 

Justera n~ sign 

~ 

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

, .. : [; 
LI r .~ 

Dnr 2014/1180 

Svar på medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan 
(Västeråsleden) 

INLEDNING 
Anna Jägvald inkom den 21 november 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska rusta upp cykelparkeringen vid 
Lärkans sportfält utefter Västeråsleden. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/49/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/49/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/49/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, §51 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, 
att bygga en större cykelparkering vid Lärkans sportfält utefter Västeråsleden, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 
att bygga en större cykelparkering vid Lärkans sportfält utefter Västeråsleden, samt 

5!tt uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

lL) 
Utdragsbestyrkande 

C)OL 

34 (47) 



l SALA Bilaga 

KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

KS 2015/49/1 
l (2) 

2015-03-02 
DIARlEN R: 2014/1180 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Svar på medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan 
(Västeråsleden) 

Ink. 2015 -03- O 3 

Anna Jägvald inkom den 21 november 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska rusta upp cykelparkeringen vid 
Lärkans sportfält utefter Västeråsleden. 

Förslagsställaren skriver att cykelparkeringen är överfull och att cyklar parkeras på 
gräset och på cykelbanan. För att öka attraktiviteten ytterligare för busspendlare till 
Västerås bör kommunen bygga en större cykelparkering på platsen. 

Medborgarförslaget har remitteratts till tekniska kontoret. Tekniska kontoret har 
även inhämtat synpunkter från Kollektivtrafikförvaltningen och 
samhällsbyggnadskontoret. 

Sala kommun är väghållare för Västeråsleden (LV 800). Ansvaret för busshållplatsen 
är delat mellan kommunen och Kollektivtrafikförvaltningen. Investeringar i 
cykelparkering och ståplatsen är kommunens ansvar. Sala kommun har möjlighet 
att söka medfinansiering för investeringsåtgärder på busshållplatser utefter det 
kommunala vägnätet. 

En ny detaljplan håller på att tas fram för Lärkans idrottsområde i vilken anslutande 
gång- och cykelväg ses över för att möta framtida behov. Där beskrivs även nya 
förutsättningar för cykelparkering och busshållplats. Arbetet med detaljplanen och 
eventuella investeringar i cykelparkeringen och/eller busshållplats kommer att 
samordnas. 

Enligt Kollektivtrafikförvaltningen har busshållplatsen blivit mycket populär i 
samband med tätare busstrafik till Västerås. Både Sala kommun och 
Kollektivtrafikförvaltningen är medvetna om att utformningen av busshållplatsen 
och tillhörande cykelparkering inte har klarat den ökade populariteten. 

Tekniska kontoret tar nu i samråd med Kollektivtrafikförvaltningen och 
detaljplaneupprättaren ett helhetsgrepp för området kring busshållplatsen. 
Inkluderat i detta är anslutningen till gång- och cykelbanan, cykel parkeringen, 
gången till busshållplatsen, ståytan vid busshållplatsen samt väderskydd med mera 
vid busshållplatsen. Tillgänglighet och an vändarvänlighet är ledord i detta arbete. 
Detta för att öka attraktiviteten för dagligt resande med buss, främst mellan 
Västerås och Sala och busshållplatsen är prioriterad för Sala kommun samt 
Kollektivtrafikförvaltningen. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunnarsson@sa la.se 
Direkt: 0224- 74 71 00 



Kommunstyrelsen 

För att Sala kommun ska kunna söka medfinansiering från Trafikverket för åtgärder 
på busshållplatsen krävs att en projektering har genomförts i vilken en kalkyl för 
projektet tas fram. 

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

att bifalla medborgarförslaget 
att bygga en större cykelparkering vid Lärkans sportfält utefter Västeråsleden 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfta att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C ) 
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~ SALA bilaga KS 20 15/4S· /2 

~KOMMUN YITRANDE 
LISA GRANSTRÖM 

DIREKT: 0224-747401 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 1 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- 2 2 

Medborgarförslag om cykelparkering vid Lärkan (Västeråsleden) 
Tekniska kontoret ska yttra sig över inkommit medborgarförslag om upprustning av 
cykelparkering vid bullhållplatsen vid Lärkans sportfält utefter Västeråsleden. Se 
bild 1 nedan för lokalisering av busshållplatsen. 

Tekniska kontoret har i behandlingen av detta yttrande även vänt sig till 
Kollektivtrafikförvaltningen samt Samhällsbyggnadskontoret för synpunkter 
angående medborgarförslaget 

MEDBORGARFÖRsLAGET 
Medborgaren har noterat att cykelparkeringen vid busshållplatsen, utefter 
Västeråsleden, är överfull och många cyklar inte får plats. För att öka attraktiviteten 
ytterligare för busspendlare till Västerås bör kommunen därför satsa på att bygga en 
större cykel parkering. Ett bra mobility management projekt. 

-~~~~ 

Bild 1: Busshållplatsen och cykelparkeringen markerad med cirkel 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Busshållplatsen ligger utefter Västeråsleden och heter även LV 800. Sala kommun är 
väghållaren för vägen. Ansvaret för busshållplatser är delat mellan kommunen och 
kollektivtrafikförvaltningen. Investeringar i cykelparkering och ståplatsen är 
kommunens. Kommunen har möjlighet att söka medfinansiering för 
investeringsåtgärder på busshållplatser utefter det kommunala vägnätet. 

Ny detaljplan håller på tas fram för Lärkans idrottsområde i vilken anslutande gång
och cykelväg ses över för att möte framtida behov. I det beskrivs även nya 
förutsättningar för cykelparkering och busshållplats. Arbetet med detaljplanen och 
eventuella investeringar i cykelparkering ochfeller busshållplats kommer att 
samordnas. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Kollektivtrafikförvaltningen, under varumärket VL, använder den bullhållplats som 
finns markerad i bild 1 frekvent. Enligt förvaltningen har busshållplatsen blivit 
mycket populär i samband med tätare busstrafik till Västerås. 

Både Sala kommun och Kollektivtrafikförvaltningen ser positivit på bussresandets 
utveckling och är båda medvetna om att utformingen av busshållplatsen, och 
tillhörande cykelparkering, inte har klarat den ökade populariteten. 

Busshållplatsen är prioriterad både för Sala kommun samt 
Kollektivtrafikförvaltningen varför nedanstående förslag på åtgärder föreslås. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
l samråd med Kollektivtrafikförvaltningen samt detaljplaneupprättare föreslår 
tekniska kontoret att ett helhetsgrepp tas för området kring busshållplatsen. 
Inkluderat i detta är anslutningen till gång- och cykelbanan, cykelparkeringen, 
gången till busshållplatsen, ståytan vid busshållplatsen samt väderskydd mm på 
busshållplatsen. Tillgänglighet och användarvänlighet är ledord i detta arbete. Detta 
för att öka attraktiviteten för dagligt resande med buss, främst mellan Västerås och 
Sala. 

EKONOMI OCH FÖRSLAG TILL TIDPLAN 
För att Sala kommun ska kunna söka medfinansiering från Trafikverket för åtgärder 
på busshållplatsen (kollektivtrafikåtgärder) krävs att en projektering har 
genomförts i vilken en kalkyl för projektet har räknats fram. 

För projektering krävs att kommunstyrelsen avsätter 300 000 kr till tekniska 
kontoret för framtagande av arbetshandlingar och kalkyl. 

Under förutsättning att tekniska kontoret beviljas medel för projektering kan 
arbetshandlingar och kalkyl tas fram innan oktober 2015. I oktober 2015 inlämnas 
en ansökan till Trafikverket (via Kollektivtrafikförvaltningen J för medfinansiering 
för byggnation av projektet. Kommunen måste då avsätta medel (troligen minst 50 
%av kalkylad kostnad) för att Sala kommun under 2016 ska kunna genomföra 
projektet. l det fall medfinansiering uteblir krävs att Sala kommun avsätter hela den 
kalkylerade kostanden för att projektet ska kunna genomföras. 
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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-mobility 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 

l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

,-,LI'!,__, 
•\ ,., 1 l 

-'-c;. 

Dnr 2014/1187 

Svar på medborgarförslag om översyn av detaljplan för 
fastigheten Kristina 4:1 
INLEDNING 
Leifjohansson, genom Stugföreningen Måns Ols, inkom den 24 november 2014 med 
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun, i samband 
med planöversyn av MånsOls området, gör följande förändringar: att benämningen 
på området ändras från koloniområde till fritidsstugeområde med utökade bygg
rätter 80/30, att möjlighet till friköp införs, samt att kommunalt vatten och avlopp 
dras fram till tomtgräns. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/50/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/50/2, yttrande från tekniska kontoret och samhällsbyggnads
kontoret 
Bilaga KS 2015/50/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, §52 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Carola Gunnarsson 

SALA KOMMUN 
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Svar på medborgarförslag om översyn av detaljplan för 
fastigheten Kristina 4:1 
Leifjohansson genom Stugföreningen MånsOls inkom den 24 november 2014 med 
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun, i samband 
med planöversyn av MånsOls området, gör följande förändringar: 

• Att benämningen på området ändras från koloniområde till 
fritidsstugeområde med utökade byggrätter 80/30. 

• Att möjlighet till friköp införs. 

• Att kommunlat vatten och avlopp dras fram till tomtgräns. 

Förslagsställarna skriver att dessa förändringar skulle bidra till att området 
fortsättningsvis hålls i gott skick och att miljöaspekterna tas tillvara. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret och samhällsbyggnads
kontoret. 

MånsOls koloniområde hanteras i detaljplan antagen 2005. Detaljplanen föregicks 
av utredningar och diskussioner om framtidens utveckling, möjligheter och 
utmaningar. 

Området som planen omfattar ligger nedanför Långforsens dammvallar och är utsatt 
för översvämningsrisk 

Planerings- och utvecklingsenheten på samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag 
att se över delar av detaljplanen från 2005, för att tillgodose behoven utifrån den 
handlingsplan som är framtagen för området. I uppdraget ingår inte koloniområdet. 

Nuvarande detaljplan för området är från 2005 och genomförandetiden på 
detaljplanen är 15 år. Det har inte tillkommit några nya förutsättningar som 
förändrar de förhållanden som rådde vid detaljplanens antagande. 

Med hänsyn till koloniområdets belägenhet nedanför Långforsens dammvallar anser 
jag inte att någon förändring bör göras av gällande detaljplan avseende området. 
Den påfrestning som dammvallarna kan komma att utsättas för med utökade 
byggrätter och därmed följande byggverksamhet kan leda till ökad risk för 
översvämningar. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

ca ro la .g u nnarsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 



Kommunstyrelsen 

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

att avslå medborgarförslaget 

Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens ordförande (C) 
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~11aga iS 2015/50/2 YTTRANDE 
USA GRANSTRÖM 

DIREKT: 0224~747401 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om översyn av detaljplan för fastigheten 
Kristina 4:1 
Tekniska kontoret och Samhällsbyggnadskontoret har fått rubricerat 
medborgarförslag på remiss. 

MEDBORGARFÖRSLAGET 
Stugföreningen MånsOls via Leif Johansson har inkommit med ett medborgarförslag 
om att Sala kommun, i samband med planöversyn av Måns Ols området, ska göra 
följande förändringar: 

• Att benämningen på området ändras från koloniområdet till fritidsstugeområde 
med utökade byggrätter 80/30. 

• Att möjlighet till friköp av arrendetomter införs 

• Att kommunalt vatten och avlopp dras fram till tomtgräns 

Förändringarna skulle, enligt stugföreningen, bidra till att området fortsättningsvis 
hålls i gott skick och att miljöaspekter tas tillvara. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
MånsOls koloniområde hanteras i detaljplan antagen 2005. Detaljplanen föregicks 
av utredningar och diskussioner om framtidens utveckling, möjligheter och 
utmaningar. Genomförandetiden på detaljplanen är 15 år. 

Området ligger nedanför Långforsens damvallar och är utsatt för en 
översvämningsrisk 

Planering- och utvecklingsenheten, Samhällsbyggnadskontoret, har fått i uppdrag 
att se över delar av detaljplanen från 2005, för att tillgodose behoven utifrån den 
handlingsplan som är framtagen för området. I uppdraget ingår inte koloniområdet. 

KONTORENsYTTRANDE 
Nuvarande detaljplan för området är från 2005 och har en genomförande tid på 15 
år. Kontoren bedömer att inga nya förutsättningar har tillkommit som skulle 
förändra de förhållanden som rådde vid detaljplanens antagande, tex vad gäller 
översvämningsrisker. 

Kontoren anser därför inte att koloniområdet ska inkluderas och utredas i det 
planuppdrag som nu föreligger. 

Lena Steffner Lisa Granström 

Enhetschef Planering och utveckling Enhetschef samhällstekniska enheten 
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Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

2014-01-22 

SlANKEn: MEDBORGARFÖRSLAG 

'~Ljl ;{'jl/ 
Datum: -~ f_j_(/7~--~~_:;_~-----_. ----~T~------,r--1 r:_-,--rt -7iii _______ . --
Namn: -~---!e:y_t-_0 :(i_'--c:':lfL~t}__ t< 't :;, __ (c__!:L_J-~L __ 1 _f_:__!_r_,,1 _]L.?_{i 1 

Gatuadress: .& ... (~j_'Vi y-~./'Y-t\. -~~~::! __ [ ·, ---------------------------------
Postnummer, ort: ___ J:];3_~Z§{ __ lzi}__(:j ----------------------------------------------------

Telefon: --'-"--/--'"-'---"-"'-'"--''-"~---(--:·_. "-<_.t--------------------------------------------------

Förslagets rubrik: 
Översyn av detaljplan 

Beskriv och motivera ditt förslag {fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

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 för 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. 

SAI..A KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box 304 
733 25 Sa!a 

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

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

viNe.sved!und@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 
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SAM MANTRÄD ESP ROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

T /t, .l LI r 

Dnr 2014/ 1200 

Svar på medborgarförslag om bättre busshållplatser- börja vid 
Vattentornet 

INLEDNING 
Mikael Toner och Svante Wiklund inkom den 27 november 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att busshållplatsen "Nya Vattentornet" 
byggs om med korrekt kantstenshöj d, kontraststenläggning och belysning i och 
utanför väderskydd. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/51/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/51/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/51/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, §53 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget, 
att bygga om busshållplatsen "Nya Vattentornet" till en modern hållplats som är 
trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget, 
att bygga om busshållplatsen "Nya Vattentornet" till en modern hållplats som är 
trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfte att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

SALA K MMur~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- 0 3 

Svar på medborgarförslag om bättre busshållplatser- börja vid 
Vattentornet 
Mikael Toner och Svante Wiklund inkom den 27 november 2014 med rubricerat 
medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att busshållplatsen "Nya Vattentornet" 
byggs om med korrekt kantstenshöjd, kontraststenläggning och belysning i och 
utanför väderskydd. 

Förslagsställarna skriver att de vill göra dessa förändringar för att hållplatsen ska bli 
trygg för resenärer och vägtrafikanter. Cykelparkeringen bör byggas ut och 
anslutande gångvägar utökas och anpassas med rätt lutning för rörelsehindrade. 
Busshållplatsen är en av stadens mest trafikerade och många pendlar med buss 
härifrån. Hållplatsen är idag inte acceptabel ur tillgänglighetssynpunkt då den lutar. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret som vänt sig till 
Kollektivtrafikförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret för inhämtande av 
synpunkter. 

Busshållplatsen "Nya Vattentornet" ligger utefter Västeråsleden (LV 800) och Sala 
kommun är väghållare. Ansvaret för busshållplatser är delat mellan kommunen och 
Kollektivtrafikförvaltningen. Investeringar i cykelparkering och ståplats är 
kommunens ansvar. Kommunen har möjlighet att söka medfinansiering för 
investeringsåtgärder på busshållplatser utefter det kommunala vägnätet. 

En ny detaljplan håller på att tas fram för Lärkans idrottsområde i vilken anslutande 
gång- och cykelväg ses över för att möta framtida behov. I det beskrivs även nya 
förutsättningar för cykelparkering och busshållplats. Arbetet med detaljplanen och 
eventuella investeringar i cykelparkering och/ eller busshållplats kommer att 
samordnas. 

Både Sala kommun och Kollektivtrafikförvaltningen ser positivt på bussresandets 
utveckling och är båda medvetna om att utformningen av busshållplatsen och 
tillhörande cykelparkering inte har klarat den ökade populariteten. 

Tekniska kontoret tar nu i samråd med Kollektivtrafikförvaltningen och 
detaljplaneupprättaren ett helhetsgrepp för området kring busshållplatsen. 
Inkluderat i detta är anslutningen till gång- och cykelbanan, cykelparkeringen, 
gången till busshållplatsen, ståytan vid busshållplatsen samt väderskydd med mera 
vid busshållplatsen. Tillgänglighet och användarvänlighet är ledord i detta arbete. 
Detta för att öka attraktiviteten för dagligt resande med buss, främst mellan 
Västerås och Sala. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gu n narsson @sala.se 
Direkt: 0224-747 O 01 



Kommunstyrelsen 

För att Sala kommun ska kunna söka medfinansiering från Trafikverket för åtgärder 
på busshållplatsen krävs att en projektering har genomförts i vilken en kalkyl för 
projektet tas fram. 

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

att bifalla medborgarförslaget 
att bygga om busshållplatsen "Nya Vattentornet" till en modern hållplats som är 
trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att genomföra en projektering 
av busshållplatsen "Nya Vattentornet" i syfta att ta fram en kalkyl för projektet samt 
att med projekteringen som grund kunna söka medfinansiering från Trafikverket för 
åtgärder på busshållplatsen. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande ( C ) 

2 (2) 
2015-03-02 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

l (2) 
2015-01-08 

YTTRANDE 
LISA GRANSTRÖM 

DIREKT: 0224-747401 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- O 4 
YTTRANDE 

Medborgarförslag om bättre busshållplatser- börja vid lärkan 
Tekniska kontoret ska yttra sig över inkommit medborgarförslag om generell 
upprustning av bullhållplatser i Sala och att den vid Lärkans sportfält utefter 
Västeråsleden är prioriterad. Se bild 1 nedan för lokalisering av busshållplatsen. 

Detta medborgarförslag, och tekniska kontorets svar, går i linje med det 
medborgarförslag som inkom i december 2014 om utbyggnad av cykelparkeringen 
vid samma busshållplats. 

Inför yttrandet av det första medborgarförslaget vände sig tekniska kontoret till 
Kollektivtrafikförvaltningen samt Samhällsbyggnadskontoret för synpunkter. 

MEDBORGARFÖRsLAGET 
Medborgaren önskar att busshållplatsen vid Vattentornet/Lärkans sportfält utefter 
Iv 800 byggs om till en modern hållplats. Tillgänglig, med väderskydd samt 
belysning. 

Bild 1: Busshållplatsen och cykelparkeringen markeraq med cirkel 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Busshållplatsen ligger utefter Västeråsleden och heter även LV 800. Sala kommun är 
väghållaren för vägen. Ansvaret för busshållplatser är delat mellan kommunen och 
kollektivtrafikförvaltningen. Investeringar i cykelparkering och ståplatsen är 
kommunens. Kommunen har möjlighet att söka medfinansiering för 
investeringsåtgärder på busshållplatser utefter det kommunala vägnätet. 

Ny detaljplan håller på tas fram för Lärkans idrottsområde i vilken anslutande gång
och cykelväg ses över för att möte framtida behov. I det beskrivs även nya 
förutsättningar för cykelparkering och busshållplats. Arbetet med detaljplanen och 
eventuella investeringar i cykelparkering ochfeller busshållplats kommer att 
samordnas. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Kollektivtrafikförvaltningen, under varumärket VL, använder den bullhållplats som 
finns markerad i bild 1 frekvent. Enligt förvaltningen har busshållplatsen blivit 
mycket populär i samband med tätare busstrafik till Västerås. 

Både Sala kommun och Kollektivtrafikförvaltningen ser positivit på bussresandets 
utveckling och är båda medvetna om att utformingen av busshållplatsen, och 
tillhörande cykel parkering, inte har klarat den ökade populariteten. 

Busshållplatsen är prioriterad både för Sala kommun samt 
Kollektivtrafikförvaltningen varför nedanstående förslag på åtgärder föreslås. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 
För detta medborgarförslag föreslås samma förslag på åtgärder som för tidigare 
medborgarförslag. 

I samråd med Kollektivtrafikförvaltningen samt detaljplaneupprättare föreslår 
tekniska kontoret att ett helhetsgrepp tas för området kring busshållplatsen. 
Inkluderat i detta är anslutningen till gång- och cykelbanan, cykelparkeringen, 
gången till busshållplatsen, ståytan vid busshållplatsen samt väderskydd mm på 
busshållplatsen. Tillgänglighet och användarvänlighet är ledord i detta arbete. Detta 
för att öka attraktiviteten för dagligt resande med buss, främst mellan Västerås och 
Sala. 

EKONOMI OCH FÖRSLAG TILL TIDPLAN 
För detta medborgarförslag föreslås samma ekonomiska förutsättningar och tidplan 
som för tidigare medborgarförslag. 

För att Sala kommun ska kunna söka medfinansiering från Trafikverket för åtgärder 
på busshållplatsen (kollektivtrafikåtgärder) krävs att en projektering har 
genomförts i vilken en kalkyl för projektet har räknats fram. 

För projektering krävs att kommunstyrelsen avsätter 300 000 kr till tekniska 
kontoret för framtagande av arbetshandlingar och kalkyl. 

Under förutsättning att tekniska kontoret beviljas medel för projektering kan 
arbetshandlingar och kalkyl tas fram innan oktober 2015. I oktober 2015 inlämnas 
en ansökan till Trafikverket (via Kollektivtrafikförvaltningen) för medfinansiering 
för byggnation av projektet. Kommunen måste då avsätta medel (troligen minst 50 
%av kalkylad kostnad) för att Sala kommun under 2016 ska kunna genomföra 
projektet. I det fall medfinansiering uteblir krävs att Sala kommun avsätter hela den 
kalkylerade kostanden för att projektet ska kunna genomföras. 

2 (2) 
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SALA !\OMMUN 
Kornmunstyrcise11s förvaltn ing 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
l 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-11-20 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

Namn: Mikael Toner Svante Wiklund 

Gatuadress: -~~~!_r:_J_g_~~~~-~~~JB~_!?_Q} ____________________________ A_~_y~~!!_-~_1_ _____________________________________ _ 

Postnummer, ort: _!}} __ ~~--?-~!?.. ___________________________________________ Z?}_~~---?il.~~---------------------------------------------------
Telefon: 0224-12458 0224-136 37 

Förslagets rubrik: 
Bättre busshållplatser - börja vid Vattentornet 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Vi hemställer att busshållplatsen "Nya Vattentornet", (belägenhet enligt bilaga} byggs om till en modern 
h~llplats , med adekvat kantstenshö jd, dito kontraststenläggning och belysning i och utanf ör väderskydd, 

l 
som gör hållplatsen trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter. Bely sningen kan lämpligen u t göras av 
moderna LED- lampor med intelligen t styrning för optimering av säkerhet och energi prestanda . 
Samtidigt utökas cykelparkeringen , som kan sägas vara en pendlarparkering. Anslutande gångvägar utökas 

och ges en lutning som är anpassad för röre lsehindrade . 

Hållplatsen är en av stadens mest trafikerade; ett betydande antal r esande pendlar till arbete och 
utbildning, främs t med Väs teråslinjerna . Hållplatsen är idag inte acceptabel ur tillgänglighetssynpunkt . 
Hål lplatsen lutar från vägmitt, vilket medför att även lätt rörelsehindrade har betydande svåri gheter att 
stiga på bussen, även om maximal sänkning av bussens högersida görs. 

Vidare är hållplatsut r ymmet inte anpassad till dagens bussar som vanligen är c i rka 15 meter l ånga. 
Även sett ur vägtrafikens synvinkel behövs en omdaning av hållplatsen, eftersom bussarna inkr äktar cirka 
t v å meter på körbanan. 

Fler exempel finns i vår stad på busshållplatser som inte lever upp t i l l dagens krav på tilgänglihet och 
säkerhet.Vårt förslag är att hållplatsen Nya Vattentornet får bli den första i raden av fö r bättringar för 
b ussresenärerna. 

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

""''""'" ___ fj~~~L ----- ________ Li__(;L __ 
l 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box 304 
733 25 Sala 

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

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund @sa la .se 

Direkt: 0224· 74 70 11 



Mälartrafiken - mapview 

H~llplatsen 'Nya vattentornet (Sala)' som 
du valt att ~ka från visas nu p~ kartan som en 
blinkande symbol m 

Skriv ut stäng fönstret 

~,, 

S/l.LA 

Sida l av l 
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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Svar på medborgarförslag om Mini-LAN hösten 2015 

INLEDNING 

Dnr 2015/17 

Laban Åberg inkom den 5 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/66/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/66/2, yttrande från kultur- och fritidsnämnden 
Bilaga KS 2015/66/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 69 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

37 (47) 
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bilaga 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

KS 2015/66/1 

Svar på medborgarförslag om Mini-LAN hösten 2015 
Laban Åberg inkom den 5 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015. 

Förslagsställaren skriver att det är bra att Sala kommun ordnar ett LAN varje 
höstlov men önskar att det ska finnas ett Mini-LAN från årskurs 4. 

Medborgarförslaget har remitterats till kultur och fritidsnämnden. 

SALAN som arrangeras årligen av kultur och fritid tillsammans med SMU, Sala 
Missionskyrkas ungdomsarbete, är ett så kallat scen-LAN med två övernattningar 
inklusive nattbad och framträdanden som vänder sig till ungdomar från 13 år och 
uppåt. 

Diskussion har förts med SMU om att ha en "Hage" för Mini-LAN under ena kvällen 
av SALAN. Det är först och främst två saker som diskuterats gällande "Hagen". Ska 
man låta så unga (mellanstadieelever) vara kvar över natten? Vilka spel ska man 
tillåta då övriga SALAN innehåller en del våldsspe l. 

Det erbjuds dataläger i sommarlägerverksamheten för mellanstadieelever och där 
kan det finnas möjlighet att arrangera ett prova-på LAN. En alternativ lösning är att 
ungdomslokalen kan bistå med utrustning till föräldrar som kan tänka sig anordna 
ett LAN, i mindre skala och under överseende av föräldrar. 

l dagsläget är kultur och fritidsnämndens inställning att kommunen inte bör 
arrangera LAN för yngre än 13 år och uppåt. 

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

att a~medbor~arför~~~~besvarat. 

IlA· ~· ~{ /;, 1 · j l ' '' A , . '< 

' ·')Av\f/ J.. \ ~ 
Carola Gunnarsson \ 
Kommunstyrelsens ordro.ghde (C) 

1 (1) 
2015-03-19 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bila g a KS 2015 l 66 l 2KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Yttrande på medborgarförslag- mini-LAN 

INLEDNING 

Dnr2015/17 

Medborgarförslag inskickat 5 januari 2015 från Laban Åberg gällande önskemål att 
kultur- och fritid kan arrangera mini-LAN från hösten 2015 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bilaga KFN 2015/17, medborgarförslag samt yttrande från kultur- och fritid 

Yrkande 

Per Larsson (SBÄ] yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
iJ.tl anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om mini-LAN, bilaga 
KFN 2015/17. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om mini-LAN, bilaga 
KFN 2015/17. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

j/L ~\] 
Utdragsbestyrkande 

11 (15) 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

Sf1LA f\DrvlMut~ 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 l 6 
Diaricnr _ Aktbilaga 

}01'5 J l~+ <~ 

Medborgarförslag om mini LAN hösten 2015 

SALAN som arrangeras årligen tillsammans med SMU, Sala Missionskyrkas 
ungdomsarbete är ett s. k scen-lan med 2 övernattningar ink!. nattbad och 
framträdanden och där vi vänder oss till ungdomar från 13 år och uppåt. 

Diskussion har fört med SMU om att ha en "Hage" för mini-lan under ena kvällen 
av Salan. Det är först och främst två saker vi diskuterat gällande "Hagen". 
Ska man låta så unga (mellanstadie-elever) vara kvar över natten? 
Vilka spel ska man tillåta då övriga Salan innehåller en del våldsspel? 

Vi erbjuder Data-läger i sommarlägerverksamheten för mellanstadieelever och 
där ser vi över möjligheten att arrangera ett prova-på Lan. En alternativ lösning 
är att ungdomslokalen kan bistå med utrustning till föräldrar som kan tänka sig 
anordna ett LAN hemma eller i någon samlingslokal i mindre skala och under 
överseende av föräldrar. 

l dagsläget är kultur och fritids inställning att kommunen inte bör arrangera LAN 
för yngre än 13 år och uppåt. 

Kultur och fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

SAI.A KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

1 (1) 

2015-02-16 

YTIRANDE 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 



"bilaga 

2014-01-22 

Ink. 2015 -01- O 5 
BlANKETT: MEDBORGARFÖRSlAG 

Diarlenr 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
ZOi.r:? 

Medborgarförslag 

Datum: 20150103 

Namn: Laba.!'_.~berg _____ _ 

Gatuadress: ~~~~_[ata::n:..S::_ ____ _ 

Postnummer, ort: 73331 Sala 

Telefon: _Q?24-60881, 070-2313338 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

t Förslagets rubrik: Mini~LAN 

rseskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 
' 
sala kommun ordnar ett LAN varje höstlov. Det är bra! Det skulle vara bra om det fanns ett mini-LAN från 
årskurs 4. 

Mitt förslag är att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015. 

Förslag från Laban Åberg, 9 Ar. 

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

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Underskrift: 

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 7011 



R sALA 
~KOMMUN 

§ 85 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Dnr 2014/1248 

Svar på medborgarförslag om att införskaffa dokumentförstörare 
till biblioteket 

INLEDNING 
Henrikjansson inkom den 22 december 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen köper in en dokumentförstörare och 
placerar ut den i ett lämpligt utrymme på stadsbiblioteket i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/67/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/67/2, yttrande från kultur- och fritidsnämnden 
Bilaga KS 2015/67/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 70 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
;ill en dokumentförstörare införskaffas till biblioteket, samt 
att kostnaden för dokumentförstöraren täcks inom kultur-och fritidsnämndens 
budgetram. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) beslut. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att en dokumentförstörare införskaffas till biblioteket, samt 

;ill kostnaden för dokumentförstöraren täcks inom kultur-och fritidsnämndens 
budgetram. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

38 (47) 
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2015-03-19 

DIARIENRo 2014/1258 

Svar på medborgarförslag om att införskaffa dokumentförstörare 
till biblioteket 
Henrik Jansson inkom den 22 december 2014 med rubricerat medborgarförslag, 
Förslagsställaren föreslår att kommunen köper in en dokumentförstörare och 
placerar ut den i ett lämpligt utrymme på stadsbiblioteket i Sala, 

Förslagsställaren skriver att för en enskild person är kostnaden för en dokument
förstörare ganska stor och det privata användningsutrymmet ringa, Därför skulle 
en dokumentförstörare som är tillgänglig för allmänheten, som har behov av att 
effektivt makulera sekretessbelagda och integritetsbemängda handlingar, vara 
värdefull och användbar_ Han föreslår att den placeras i ett avskilt utrymme på 
stadsbiblioteket. 

Medborgarförslaget har remitterats till Kultur och fritidsnämnden_ 

Kultur och fritidsnämnden gör bedömningen att efterfrågan och behovet är ringa, 
både för enskilda och den stora allmänheten. 

Om behovet uppstår för enskilda är den bästa lösningen att slippa behöva 
transportera känsligt material till stadsbiblioteket och istället förstöra personlig 
information, till exempel kontoutdrag och bankpapper, direkt i hemmet. Därmed har 
man också möjlighet att själv bestämma vilken säkerhetsklass man önskar förstöra 
dokumenten på. Det finns sex olika säkerhetsklasser, i klass 1-3 strimlas papperet, i 
klass 3-6 används så kallad crosscut. ju högre säkerhetsklass desto smalare/kortare 
strimlor/spån. 

Kostnaden för en dokumentförstörare är beroende på säkerhetsklass. De billigaste 
kostar ett par hundra kronor. 

Kultur och fritidsnämnden kan inte se något behov att erbjuda den servicen i 
nuläget. 

jag delar Kultur- och fritidsnämndens uppfattning. 

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

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

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

Carota Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gun narsso n@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-05 

Dnr 2014/1258 ~,, 

§ KFN 30 

Justerandes sign 

Yttrande på medborgarförslag-dokumentförstörare 

INLEDNING 
Medborgarförslag inskickat 22 december 2014 från Henrik Jansson gällande att 
placera en dokumentförstörare på stadsbiblioteket som allmänheten kan nyttja, 

Beredning 

Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen 

Bilaga KFN 2015/18, medborgarförslag samt tjänstemannayttrande från kultur- och 
fritid, 

Yrkande 

Per Larsson (SBÄ) yrkar 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar 
iill anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om 
dokumentförstörare, bilaga KFN 2015/1R 

BESLUT 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens 
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om 
dokumentförstörare, bilaga KFN 2015/lR 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka n de 



7./2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

l (!"l fi ~7("\:>~'i : vHLA {\iJIVl!v'!UN 
Kommunstyrefsens förvaitnfng 

~nr Ink. Zu.~ 

D1arianr 
)!J il; 

l o 
AKtbilaga 

5 

Ang Medborgarförslag om att införskaffa dokumentförstörare till 
biblioteket 

Förslagsställaren önskar att Sala kommun köper in en dokumentdestruktör f
förstörare. Denna apparat skulle vara tillgänglig för allmänheten, som har behov av 
att effektivt makulera sekretessbelagda och integritetsbemängda handlingar. 

Apparaten skulle förslagsvis placeras i ett avskilt utrymme i stadsbiblioteket. 
Förslagsställaren anser att kostnaden är ganska stor för en enskild person (t.ex. 
undertecknad) och det privata användningsutrymmet ringa, men i det stora hela är 
verktyget för en större allmänhet desto mera värdefullt och användbart. 

Kultur och Fritid gör bedömningen att efterfrågan och behovet är ringa både för 
enskilda och den stora allmänheten. 

Om behovet uppstår för enskilda är den bästa lösningen att slippa behöva 
transportera känsligt material till stadsbiblioteket och istället förstöra personlig 
information såsom kontoutdrag, bankpapper mm direkt i hemmet 

Därmed har man också möjlighet att själv bestämma vilken säkerhetsklass man 
önskar förstöra dokumenten på. Det finns sex olika säkerhetsklasser, i klass 1-3 
strimlas papperet, i klass 3-6 används så kallad crosscut. ju högre säkerhetsklass 
desto smalare/kortare strimlor f spån. 

Kostnaden för en dokumentförstörare är beroende på säkerhetsklass. De billigaste 
kostar ett par hundra kronor. 

Kultur och Fritid kan inte se något behov att erbjuda den servicen i nuläget. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden s, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 02Z4~ 188 so 

kommun.info@salone 
www.sala.se 

l (l) 
2015-02-10 

YTTRANDE 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

ro ger .n ilsson@sala .se 

Direkt: 0224-74 78 21 



3ilaga KS 2015/07/4 

Sofia Nilsson 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Prioritet: 

Hall§! 

Henrik Jansson <henrik.jansson4@comhem.se> 
den 22 december 2014 12:58 
Kommun lnfo 
Medborgarförslag 

Hög 

SAll\ KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -12- 2 2 
Diarlenr Aktbilaga 

.ZCJ)i l 

Jag tycker det vore förnämligt, om man med kommunala pengamedel inköpte och i 
stadsbiblioteket placerade en dokumentdestruktor/-förstörare. 
Denna apparat skulle vara tillgänglig för allmänheten, som har behov av att effektivt 
makulera sekretessbelagda och integritetsbemängda handlingar. 

Apparaten kan förslagsvis placeras i ett avskilt utrymme i biblioteket. 
Kostnaden är ganska stor för en enskild person (t.ex. undertecknad) och det privata 
användningsutrymmet ringa,-men i det stora hela är verktyget för en större allmänhet 
desto mera värdefullt och användbart. 

Förslag: Införskaffa en dokumentdestruktor/-förstörare och placera den i ett lämpligt 
utrymme i biblioteket. 

SALA 2014-12-22. 

Henrik Jansson. 

1 



§ 86 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Dnr 2014/1222 

Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för 
daglig verksamhet 

INLEDNING 
Förslagets träd, Arbetstagarrådet Daglig verksamhet, inkom genom David Eriksson, 
Jonas Eklind, Emma Gustafsson, Mikael Kedert, Lars Andersson, Tomas Eriksson, 
Tomas Dammgren, Jim Prokap och Sofia Nykvist den 3 december 2014 med rubri
cerat medborgarförslag, underskrivet av förslagsställarna som föreslår att habilite
ringsersättning för daglig verksamhet höjs, 

Beredning 
Bilaga KS 2015/68/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/68/2, yttrande från vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga KS 2015/68/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 71 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag, 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att habiliteringsersättningen höjs från 44,50 kr till 75 kronor. 

Hanna Westman (SBÄ) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet för att se över ersättningsnivån för habiliteringser
sättning, 

Proposition 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag, 

Ordföranden ställer därefter proposition på ledningsutskottets förslag och Ulrika 
Spårebos (S) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns, Den som stöder 
ledningsutskottets förslag röstar ja, Den som stöder Ulrika Spårebos (S) yrkande 
röstar nej, Vid omröstningen avges 7 ja-röster [Carola Gunnarsson (C), Christer 
Eriksson (C), Gustaf Eriksson (C), Peter Molin (M), Fredrik Larsson (M), Hanna 
Westman (SBÄ) och Magnus Edman (SD)] samt 6 nej-röster [Ulrika Spåreho (S), 
Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S), Anders Dahlström (S), Johanna Ritvadorter 
(V) och Monica Fahrman (MP)], 

Utdragsbestyrkande 

LL;J 

39 (47) 



SAlA 
KOMMUN 

forts§ 86 

BESLUT 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Reservation 
Ulrika Spåreho (S), Per-Olov Rapp (S), Camilla Runerås (S) och Anders Dahlström (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrika Spårebos (S) yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

40 (47) 
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KS 2015/68/1 1(2) 

D!AR!ENR: 2014/1222 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för 
daglig verksamhet 

Förslagets träd, Arbetstagarrådet Daglig verksamhet inkom genom David Eriksson, 
)onas Eklind, Emma Gustafsson, Mikael Kedert, Lars Andersson, Tomas Eriksson, 
Tomas Dammgren, Jim Pro ko p och Sofia Nykvist den 3 december 2014 med 
rubricerat medborgarförslag, underskrivet av Förslagsställarna som föreslår att 
habiliteringsersättning för daglig verksamhet höjs. 

Förslagsställarna skriver att de vill höja habiliteringsersättningen för att täcka de 
kostnaderna de har för att ta sig till arbetet. De vill höja ersättningen tillllO kr/dag 
de dagar som de arbetar heldag. De skriver "Vi gör alla ett bra jobb och drar vårt strå 
till stacken för att göra en bättre kommun". 

Medborgarförslaget har remitterats till vård och omsorgsnämnde n. 

Daglig verksamhet inriktar sig på personer i yrkesverksam ålder mellan 20-67 år. 
Personer som deltar i daglig verksamhet får en mindre ersättning, så kallad 
habiliteringsersättning. Habiliteringsersättningen ser olika ut i landets kommuner 
och vissa kommuner har valt att ta bort ersättningen helt. l Sala kommun betalas 
ersättningen ut med 44,50 kr för arbete över 4 timmar/dag eller 31,15 kr för arbete 
på 4 timmar eller mindre/dag. Ersättningen räknas inte som inkomst och är 
undantagen från skatteplikt. Enligt skatteverket är syftet med ersättningen främst 
att stimulera uthållighet, allmän aktivitet och prestationsförmåga. Personerna har i 
övrigt sin försörjning från socialförsäkring i form av sjukersättning eller 
aktivitetsersättning (pension). 

Utöver olikheterna i habiliteringsersättningen ser det också olika ut vad det gäller 
arbetsresor och luncher i kommunerna. En del kommuner har arbetsresor och 
luncher inkluderat i sin verksamhet, vilket därmed inte medför en kostnad för 
brukaren. Andra kommuner tar betalt för såväl resor som eventuella luncher. Även 
här ser prissättningen olika ut. Idag betalar brukaren inom daglig verksamhet i Sala 
en kostnad motsvarande ett månadskort med Västmanlands Lokaltrafik ( VL), dvs 
för närvarande 550 kr /månad för arbetsresor oavsett hur många dagar denne åker. 
Lunchen ansvarar brukaren själv för. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

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

www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunnarsson@ sala .se 

Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Habiliteringsersättningen för 2014 kostade vård och omsorgsnämnden 527 tkr. J 
dagsläget har nämnden 82 brukare varav 77 %arbetar heltid flera dagar f vecka, 
resterande arbetar deltid en eller flera dagar i veckan. Nämnden känner till att fler 
ansökningar om daglig verksamhet kommer att inkomma, utifrån avgångsklasser 
från gymnasiesärskolan. Brukarantalet ökar då till strax under 90 om alla 
ansökningar blir beviljade. 

En höjning av habiliteringsersättningen för heltid, från 44,50 kr tillllO kr skulle 
innebära en kostnad på cirka 1,3 miljoner utifrån det brukarantal nämnden har idag. 

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

att avslå medborgarförslaget. 

/'\ ~ l \ \l 
~~u~~ 

Carola Gunnarsson \ 
Kommunstyrelsens ordföl' n de (C) 

2 (2) 
2015-03-19 
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KOMMUN 
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Justerandes sign 

t# 

2J15/68/L 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-02-05 

Medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning 

INLEDNING 

Dnr 2014/1222 

Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/12/1. Förslag till yttrande. 

Verksamhetschef Anneli L Sundin föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa 
J!.tt kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa 

att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



-~Jj~~ 
VÅRD- OCH OMSORG 
Anneli L Sundin 

MISSIV 

Medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig 
verksamhet 

SVAR PÅ REMISS ANGÅENDE MEDBORGARFÖRsLAG OM HÖJD 
HABILITERINGSERSÄTTNING FÖR DAGLIG VERKSAMHET 

Sammanfattning av ärendet 

l (l) 
2015-02-03 

OIARIENR: 2014/1222 
MISSIV 

Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över medborgarförslag 
om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet 

Daglig verksamhet inriktar sig på personer i yrkesverksam ålder mellan 20-67 år. 
Personer som deltar i daglig verksamhet får en mindre ersättning så kallad 
habiliteringsersättning. 

Ersättningen betalas i Sala kommun ut med 44,50 kr för arbete över 4 timmar/dag eller 
med 31,15 kr för arbete på 4 timmar eller mindre/dag. 
Habiliteringsersättningen ser olika ut i landets kommuner och vissa har valt att ta bort 
ersättningen helt 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta 

att bibehålla dagens ersättningsnivå då inga budgeterade medel finns till ekonomisk 
utökning av habiliteringsersättningen 2015, 

att frågan kan komma att behandlas i strategisk plan. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

Bilaga: 

1 Svar på remiss angående medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig 
verksamhet 

2 Medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning 

SALAKOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
73325 $AlA 

Besöksadress: Fredsgatan 23, SALA 
Växel: 0224-74 70 DO 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 
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Svar på remiss angående medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning föli daglig 
verksamhet 

Daglig verksamhet inriktar sig på personer i yrkesverksam ålder mellan 20 och 67 år. 
Personer som deltar i daglig verksamheten får en mindre ersättning, så kallad 
habiliteringsersättning. I vissa kommuner där en person som är över 65 och väljer att stanna 
kvar i arbete ytterligare tid, utgår ingen habiliteringsersättning. I Sala har brukarna 
habiliteringsersättning så länge de arbetar i daglig verksamhet. 

Ersättningen betalas i Sala kommun ut med 44.50 kr for arbete över 4 timmar/dag eller med 
31.15 kr för arbete på 4 timmar eller mindre/dag. Habiliteringsersättningen ser olika ut i 
landets kommuner och vissa av dem har valt att ta bort ersättningen helt. Ersättningen är 
undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst. Utöver olikheterna i 
habiliteringsersättning så ser det också olika ut vad gäller arbetsresor och luncher, där vissa 
kommuner har det inkluderat i sin verksamhet, vilket därmed inte medför en kostnad för 
brukaren. Andra kommuner tar betalt for såväl resor som eventuella luncher. Ä ven här ser 
prissättningen olika ut. Idag så betalar brukaren på daglig verksamhet i Sala 500 kr/månad fllr 
arbetsresor oavsett hur många dagar denne åker. Lunchen ansvarar brukaren för själv. 

Enligt skatteverket är syftet med ersättningen främst att stimulera uthållighet, allmän aktivitet 
och prestationsförmåga. Ersättningen till personer som deltar i verksamheten uppgår för 
nuvarande! normalt till ca 40 kr per heldag, dvs. motsvarande O, l % av ett prisbasbelopp. 
Personerna har i övrigt sin försörjning från socialförsäkringen i form av sjukersättning eller 
aktivitetsersättning (pension). 

I forarbetena till LSS, prop. 1992/93:159, beskrivs att s.k. habiliteringsersättning, sedan 
tidigare har utbetalats enligt rekommendation från Landstingsförbundet, med syfte att aktivt 
stimulera till deltagande i daglig verksamhet. 

I fllrarbetet till LSS står det att det bör understrykas att daglig verksamhet inte skall uppfattas 
som en anställningsform eftersom det inte är frågan om ett avlönat arbete med syfte att 
producera varor eller \iänster. Däremot ses det som en fördel om daglig verksamhet utformas 
så att den bidrar till att öka brukarens fllrutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet. 
(http://www.skatteverket.se/rattsinformation/reglerochstallningstaganden/stallningstaganden/arkiv 
/ar/2005/stallningstaganden2005/1305664105111.5.5c13cb6b1198121ee8580002095.html hämtat 
den 20 januari 20 15). 

Habiliteringsersättningen for år 2014 kostade vård och omsorgsnämnden 527 tkr. Vi har i 
dagsläget 82 brukare varav 77 % arbetar heltid flera dagar/vecka, resterande arbetar deltid en 
eller flera dagar i veckan. Vi känner till att vi kommer att få flera ansökningar om daglig 
verksamhet under våren, utifrån avgångsklasser från gymnasiesärskolan. Vårt brukarantal 
ökar då till strax under 90 om alla ansökningar blir beviljade. En höjning av 
habiliteringsersättningen for heltid, från 44.50 kr till Il O kr skulle innebära en kostnad på ca 
1,3 miljoner utifrån det brukarantal vi har i dag. 

Anneli L Sundin/V erksamhetschef Laila Forsgren l Enhetschef 



Bilaga 2015/ /3 
SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
2014-01-22 SAlA 

KOMMUN 
Ink. 2014 -12- O 3 

BLANKEIT: MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

l 
l 

Kommunfullmäktige 
sala kommun 
Stora Torget l 
733 25Sala 

L _______ _ 

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

SALAKOMMUN 
KommunfuHmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift• --------~--~1~~21_----------------·····-····---·----···--·-

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

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund @sala.se 
Direkt: 0224-74 7011 
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§ 87 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

., ·' 1·. LI n 

Dnr 2014/1101 

Svar på medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängs
gymnasiet för vuxenstuderande 

INLEDNING 
Freweyni Ghirmay inkom den 30 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag 
med 68 stycken namnunderskrifter. Förslagsställaren föreslår att det ska sättas in 
fler bussturer till Kungsängsgymnasiet så att det passar vuxeneleverna. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/69/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/69/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2015/69/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 72 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat, samt 
att uppdra till kommunstyrelsen/barn och utbildning, att se över schemaläggning
en för SPI-undervisningen, för att denna om möjligt ska stämma bättre överens med 
kollektivtrafikens tidtabeller. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/barn och utbildning, att se över schemaläggning
en för SPI-undervisningen, för att denna om möjligt ska stämma bättre överens med 
kollektivtrafikens tidtabeller. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

41 (47) 
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Svar på medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängs
gymnasiet för vuxenstuderande 
Freweyni Ghirmay inkom den 30 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag 
med 68 stycken namnunderskrifter. Förslagsställaren föreslår att det ska sättas in 
fler bussturer till Kungsängsgymnasiet så att det passar vuxeneleverna. 

Förslagsställaren skriver att undervisningen i Svenska för invandrare (SFI) börjar kl. 
8.30 och slutar kl. 12.00, eller börjar kl. 12.30 och slutar kl. 16.00. Det skulle vara bra 
med en busstur som stannar vid Kungsängsgymnasiet 15 minuter före respektive 
efter dessa tider. 

Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. 

Den 15 april 2014 fattade kommunstyrelsen i Sala beslut om kommunens 
tätortstrafik, som kallas Silver linjen, inför 2015. Målgruppen för Silverlinjen och 
dess tidtabell är framför allt personer som är äldre än 65 år samt daglediga, vilket 
gör att trafiken startar först efter kl. 9.00 och kör timmestrafik fram till kl. 15.00. 

Från och med 14 december har Silverlinjen en förändrad sträckning och går nu även 
till Fridhemsgatan. Den har fått en utökad tidtabell med anropsstyrd trafik mellan kl. 
15.00-19.00. Anropstyrd trafik innebär att turen måste förbeställas 60 minuter före 
avresa. 

Samhällsbyggnadskontoret och skolförvaltningen har på kommunstyrelsens 
uppdrag deltagit i projektet MER KOLL. Syftet med projektet var att samordna 
skolskjuts och linjetrafik för att kunna utöka antalet turer på linjetrafiken. 
Grundskolan har anpassat sina schematider efter busstidtabellen så att fler elever 
kan åka linje buss. 

Det är omöjligt att bussen kan anpassas till varje skolas önskemål, utan skolorna har 
i många fall anpassat schemat efter bussens tidtabell. Motsvarande anpassning av 
schematider kan vara ett alternativ även för deltagare i SFI. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat samt 

att uppdra till Kommunstyrelsen/skolkontoret att se över schemaläggningen för 
SFI- undervisningen för att denna om möjligt bättre ska kunna stämma överens med 
kollektivtrafikens fil)J\ller. 

'\ l •. l 

f\ j)&, L'l, 
·~ ~·~·,·~~~p 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsen ~(i/ande (C) 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsso n @sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 
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laga KS 2015/69/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kristina Eriksson 

Medborgarförslag om fler bussturer till Kungsängsgymnasiet för 
vuxenstuderande. 

Freweyni Ghirmay föreslår i ett medborgarförslag att Sala kommun ska bygga ut fler 
bussturer till Kungsängsgymnasiet, så att tiderna passar er vuxenelever. På sfi 
börjar ni halv nio och slutar klockan tolv eller börjar halv ett och slutar klockan fyra. 
Det skulle räcka med en buss som stannar vid skolan 15 minuter före respektive 
efter dessa tider. 

Kommunstyrelsen i Sala fattade 2014-04-15 beslut om kommunens tätortstrafik 
kallad Silverlinjen inför 2015. Målgruppen för Silverlinjen och dess tidtabell är 
personer +65 år samt daglediga, vilket gör att trafiken startar först efter kl 09.00 och 
kör timmestrafik till kl. 15.00. From 14 december kommer den att få förändrad 
sträckning och även gå till Fridhemsgatan och utökad tidtabell med anropsstyrd 
trafik mellan kl. 15.00-19.00. Anropsstyrd trafik innebär att turen måste förbeställas 
på te l. 020-3120 30 senast 60 minuter före avresa. 

Samhällsbyggnadskontoret och skolförvaltningen i Sala kommun har på 
kommunstyrelsens uppdrag även deltagit i ett projekt kallat MER KOLL. Syftet med 
projektet var att samordna skolskjuts och linjetrafik för att kunna utöka antalet 
turer på linjetrafiken. Grundskolan har anpassat sina schematider efter 
busstidtabellen, så att fler elever kan åka linjebuss. Det är inte möjligt att bussen kan 
anpassa sig till varje skolas önskemål om tidtabell, utan skolorna har anpassat 
schemat efter bussens tidtabell. Motsvarande anpassning av schematider kan 
kanske vara ett alternativ även för sfi. 

Kristina Eriksson 

Transportstrateg 

l (l} 

2014-11-03 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 7000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 

Planering och utveckling 
kris tina .eriksson @sala. se 



Bilaga &:S 

Freweyni Ghirmay 
jakobsbergsgatan 20 B 
733 34 Sala 
T. 070 0413 108 

2015/69/3 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- 3 O 
Aktbliaga 

l 

Till politikerna i Sala kommun 

Mitt namn är Freweyni Ghirmay och jag har bott i Sala i snart 9 månader. jag promenerar till skolan 
varje dag, men jag känner mig alltid rädd när det blir vinter och halt och mörkt. jag har halkat många 
gånger. Det är också jobbigt att promenera så långt i dåligt väder. 

Mitt förslag är att bygga ut flera bussturer till Kungsängsgymnasiet, så att tiderna passar oss 
vuxenelever. Då skulle det bli mycket lättare att komma till skolan eller jobbet för alla. På sfi börjar vi 
halv nio och slutar klockan tolv eller börjar halv ett och slutar klockan fyra. Det skulle räcka med 
en buss som stannar vid skolan 15 min före resp. efter dessa tider. 

Med vänlig hälsning 
Freweyni Ghirmay 



R' sALA lt;i KOMMUN 

§ 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Dnr 2014/999 

Svar på medborgarförslag om översikt av betalningssystemet för 
arbetsresor 

INLEDNING 
)onas Eklind inkom den 25 september 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det görs en översyn av betalningssystemet för 
arbetsresor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/70/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/70/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2015/70/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 73 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
iill avslå medborgarförslaget 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

' ll5) 
Utdragsbestyrkande 

42 (47) 



1(1) 
2015-03-19 

DIARlEN R: 2014/999- '-( 
~~~b~ xlilaga KS 2015/70/1 

r---:~-:c,~c-:·:··p·::·c::--::r·-, 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Svar på medborgarförslag om översikt av betalningssystemet för 
arbetsresor 
)onas Eklind inkom den 25 september 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det görs en översyn av betalningssystemet för 
arbetsresor. 

Förslagsställaren skriver att systemet för arbetsresor till och från daglig verksamhet 
är utformat på ett sådant sätt att det slår hårt mot funktionsnedsattas 
privatekonomi. En person som på grund av sin funktionsnedsättning är inskriven i 
daglig verksamhet två dagar per vecka och reser tur och retur med 
habiliteringsersättning dessa två dagar, tvingas betala för resor fem dagar per vecka. 
Detta gör att personen går back ekonomiskt på att arbeta. 

Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

I Sala kommuns Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik står det att 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kommunen 
inte skyldig att tillhandahålla och bekosta resor till och från daglig verksamhet. 
Kostnader för resor till och från daglig verksamhet ska betalas av den enskilde. 
Personer som omfattas av LSS har rätt till färdtjänst efter de grunder som gäller för 
färdtjänst i kommunen. Vid beräkning av resekostnader, oavsett färdsätt, till daglig 
verksamhet bör den enskilde inte behöva betala mer än andra. 

Kommuner har rätt att ta ut en avgift av den enskilde efter grunder som kommunen 
själv bestämmer och i enlighet med bestämmelserna i LSS och kommunallagen. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut KF§ 75/2009 är taxan till och från daglig 
verksamhet motsvarande ett månadskort med Västmanlands Lokaltrafik (VL). Detta 
belopp är för närvarande 550 kronor per månad. Grunden till fullmäktiges beslut 
var att ge ytterligare en möjlighet till resande utöver vad lagen kräver, då resande 
med färdtjänst fem dagar i veckan till daglig verksamhet är dyrare än att köpa ett 
månadskort hos VL. 

Som jämförelse är egenavgift för färdtjänst inom Salas stadstrafik 34,50 kronor för 
enkelresa och 58,50 kronor per resa från landsbygden. Till daglig verksamhet 20 
dagar per månad skulle resekostaden bli 1380 kronor inom Sala tätort om resandet 
gjordes med färdtjänst. Färdtjänst kan däremot vara ett billigare alternativ om en 
person reser bara någon enstaka dag per vecka. 

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

ar\slå me~\borgarr~~get. 

11 11 /iiJ 
c~~~n>~~, 
Kommunstyrelsens ör~rande (C) 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunna rsson @sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



ftJI SAlA Bilaga 
~KOMMUN 

KS 2015/70/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kristina Eriksson 

Medborgarförslag om översikt av betalningssystemet för 
arbets resor. 

Jonas Eklind framför att systemet för arbetsresor till och från daglig verksamhet är 
utformat på sådant sätt att det slår hårt mot svårt funktionsnedsattas 
privatekonomi. 

Om han pga. sitt handkapp bara orkar deltaga i daglig verksamhet två dagar /vecka 
så reser han endast tur och retur två gånger /vecka Och får HAB· ersättning för två 
dagar. Han tvingas däremot betala för resor /vecka vilket gör att han upplever att 
han förlorar pengar på att arbeta. 

Utdrag Sala kommuns riktlinjer: Ingenstans i LSS lagen står att kommunen är skyldig att tillhandahålla och 
bekosta resor till ochfrån insatsen daglig verksamhet. 
I cirkulär 1994:49 från Sveriges kommuner och landsting sägs att kommuner har rätt att ta ut avgift av den 
enskilde efter grunder som kommunen själv bestämmer och i enlighet med bestämmelserna i LSS och 
kommunallagen. 
Resor tillhör inte de insatser som den enskilde har rätt till enligt LSS. Kostnadernaför resor till ochfrån den 
dagliga verksamheten skall därför betalas av den enskilde. Personer som omfattas av LSS personkrets har 
rätt till färdtjänst efter de grunder som gäller för färdtjänst i kommunen. Vid beräkning av resekostnader 
oavsett fdrdsdtt, till den dagliga verksamheten bör den enskilde ~j älv inte behöva betala mer än andra. 
Handläggaren handlägger resor till daglig verksamhet LSS för personer med beslut om daglig verksamhet 
enligt LSS. Kriterierna för resor är att personen har väsentliga svårigheter att åka med allmänna 
kommunikationsmedel, även stort avstånd tiLl verksamheten kan vara skäl. Inget beslut om färdtjänst krävs, 
men kriterierna jämställs med de som är för att få färdtjänst beviljad Resandet samordnas med övrig 
anropsstyrd trafik. 
Enligt KF beslut §75 2009~09-10 är taxan till och från daglig verksamhet motsvarande ett 
månadskort/pendlarkort med VLf6r resande person. 

Beloppet år 2014 är 550 kr/månad. Grunden till KF -beslutet var att ge ytterligare en 
möjlighet till resande utöver vad lagen kräver. då resande med fårdtjänst 5 dagar/vecka 
till dagverksamhet LSS är dyrare än att köpa månadskort/pendlarkort Som jämförelse är 
egenavgift fardtjänst inom Sala stadstrafik 34,50 kr enkelresa och 58,50 kr/resa från 
landsbygd. Till daglig verksamhet LSS 20 dagar/mån skulle kostnaden bli 1380:- inom 
Sala tätort om resandet utförs med fårdtjänst. är resvägen längre skulle kostnaden bli ännu 
högre. Färdtjänst kan däremot vara ett billigare alternativ om personer reser endast någon 
dag/vecka till daglig verksamhet LSS. 

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 

1 (1) 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Kristina Eriksson 
Transportstrateg 

Planering och utveckling 
kristi n a .e riksson @sala. se 



Bilasa KS 2015/70/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-09-23 

Namn: Jonas Eklind 

Kommunfullmäktige 

Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 20111 ·09- 2 5 

l 

G at u a d r ess: ~!..!:l.!:l.!:l.~~-~-1).-!.~5: ..••..•.•.•..•....•...... _________________________________________________________________________________ . 

Postnummer, ort: 2~~~~-?.<:!§:. ___________________________________________________________________________________________________________________ . 

Telefon: 0224-77111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------· 

översikt av betalningssystemet för arbetsresor 

' Beskriv och motivera ditt förslag: 

! Systemet för arbetsresor till och från daglig verksamhet är utformat på ett sådant sätt att det slår hårt mot svårt funktionsnedsattas 
i privatekonomi. 
i Ex: Om jag på grund av mitt handikapp exempelvis bara orkar deltaga i och är inskriven i daglig verksamhets verksamhet två dagar/v så 
l reser jag tur och retur två gånger/v och får hab-ersättning för två dagar. Jag tvingas däremot betala för fem resor/v vilket gör att jag 
j förlorar pengar på att arbeta, detta är fullständigt orimligt! 

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

SAlAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Bo>: 304 
733 25 Sala 

Underskrift: 

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

Virve Svedlund 

Kommunfullmäktiges sekreterare 
virve .sved!u nd@sa la .se 

Direkt: 0224-74 70 11 
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SAlA 
KOMMUN 

§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-03-12 

Nya avgifter för vård och omsorg 2015 

INLEDNING 

(?:s 

Dnr Dnr 2014/1251 

Förslag från vård- och omsorgsnämnden om förändringar av avgifter inom vård och 
omsorg. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen den 12 mars för beslut. 

Beredning 
Reviderad Bilaga KS 2015/4/1. missiv 
Bilaga KS 2015/4/2, VON§ 156 
Bilaga KS 2015/4/3, underlag från vård och omsorg 
Ledningsutskottets beslut 2015-01-20, § 10 
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-05, § 30 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad tillZOO kronor per månad, 
att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 
att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme, dock med följande tillägg, att det gäller barn placerade enligt 
Socialtjänstlagen. 

Christer Eriksson (C) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons yrkande. 

Protokollsanteckning 
Magnus Edman (SD) anmäler att (SD) lägger yrkande avseende tredje att-satsen vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Ulrika Spåreho (S) anmäler att (S) lägger yrkande avseende första att-satsen vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och sitt eget yrkande 
och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att höja omvårdnadsavgiften från 100 kronor per månad tillZOO kronor per månad, 

att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 

att föräldrar till barn, placerade enligt Socialtjänstlagen, bidrar till sina barns 
uppehälle om de via beräkning har avgiftsutrymme 

Utdrag: kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SALA KOMMUN ' 
Kommunstyrelsens förvaltning 

VÅRD- OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

MISSIV 

NYA AVGIFTER FÖR 2015 

Ink. 2015 2 O 
Diarienr 

2011 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Utöver den årliga indexuppräkningen föreslås förändringar av avgifter inom Vård och 
omsorg på följande punkter. 

1. Hemtjänstens omvårdnadsavgift höjs från 100 kr tillZOO kronor per 
månad. I omvårdnaden ingår t.ex. personlig hygien, påklädning och tillsyn. 

2. En avgift tas ut för uppehället för barn med aktivitetsersättning och som går 
i gymnasiesärskola på annat ort och har insatsen elevhemsboende enligt LSS 
§ 9.8 (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). l uppehället 
ingår matkostnader och fickpengar, avgiftens storlek varierar något 
beroende på vilken skolan eleven går i. Aktivitetsersättning beviljas av 
Försäkringskassan utifrån tillsyns och vårdbehov. Hel aktivitetsersättning är 
idag cirka 8 382 kronor. 

3. Föräldrar /vårdnadshavare till placerade barn i familjehem eller i HVB hem 
(hem för vård och boende) enligt SoL (socialtjänstlagen) och som har ett 
avgiftsutrymme enligt beräkning ska bidra till sina barns uppehälle. 
Det vill säga att föräldrar /vårdnadshavare ekonomiskt står för kläder, 
fickpengar och annan utrustning t.ex. cykel som barnet behöver. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

1 (1) 
2015-01-07 

MISSIV 

SALA KOMMUN 
Vård· och omsorgsförvaltningen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard. och .omsorgsforvaltnlngen@ sala. se 
www.sala.se 

Agneta von schoting 
Socialchef 

agneta, von .schoting@sala .se 
Direkt: 0224-74 90 01 



bilaga 1CS 2015/4/2 

VON§ 156 Avgifter 2015 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014·12·11 

Dnr 2014/1114 

Förvaltningen föreslår ändring utöver indexuppräkning på följande punkter 
gällande avgifter 2015 

• Omvårdnadsavgift höjs till 200 kr /mån 

• Avgift tas ut för uppehälle skolboende LSS av ungdomar med 
aktivitetsersättning 

• Föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via 
beräkning har avgiftsutrymme 

• För att komma i fas med avgiftskörningar i nya verksamhetssystemet Pulsen 
föreslås debiteringskörningen avseende januari med förfallodag 2015-02-28 
tas bort 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/95/1 

Förvaltningsekonom Helena Tengbert föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård· och omsorgsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att höja omvårdnadsavgiften från 100 kr/mån tillZOO kr/mån, 
att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 
att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme, 
att vård· och omsorgsnämnden i övrigt beslutar 
att godkänna avgiftsändringar enligt av socialstyrelsen fastställda taxenivåer för 
2015, samt 
att godkänna den förändrade debiteringsordningen med anledning av det nya 
verksamhetssystemet Pulsens införande. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar fåreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att höja omvårdnadsavgiften från 100 kr/mån tillZOO kr/mån, 

att avgift tas ut för uppehälle i skolboenden enligt Lagen om särskilt stöd och 
service, av ungdomar med aktivitetsersättning, samt 

att föräldrar till placerade barn bidrar till sina barns uppehälle om de via beräkning 
har avgiftsutrymme. 

l Utd~a~s.bestyrkande 
l 



SALA 
KOMMUN 

Justerandes sign 

III{ 

Forts VON§ 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD· OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-12-11 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i övrigt 
iill godkänna avgiftsändringar enligt av socialstyrelsen fastställda taxenivåer för 
2015, samt 

iill godkänna den förändrade debiteringsordningen med anledning av det nya 
verksamhetssystemet Pulsens införande. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7{20) 



bilaga ~s 2015/4/3 

SAlA 
KOMMUN 

VÅRD· OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

LEDNINGSSYSTEM 
DOKUMENTNAMN DOKUMENTIYP 
Avgiftsberäkning inom äldre och funktionshinder Riktlinje 

ORGANISATION DOKUMENTÄGARE 
HEMTJÄNST/HEMSJUKVÅRD/HS~ INDIVID, FAMIU, ARBETE; Helena Tengbert 
STAB EKONOMI/PERSONAL; VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE 

Avgiftsberäkning inom äldre och funktionshinder 

Riktlinjer för avgiftsberäkning Inom äldre-och funktionshinderområdet 

Beräkningssteg: 

Steg l) 

+nettoinkostnad/m~nad 

-nettoinkomst kapital/m~nad 

+bostadstillägg 

+ andra skattefria inkomster 

Summa avgiftsunderlag 

steg 2) 

+minimibelopp 

+ ev individuella tillägg 

- ev individuella avdrag 

+ bostadskostnad 

Summa förbehållsbelopp 

steg 3) 

+avgiftsunderlag 

-förbehållsbelopp 

AVGIFTSUTRYMME 

-~ GÄLLER TOM. 
2015-06-01 l 
DIARIENUMMER l 

[DIARIENUfVIMER]J 



SALA 
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Vård· och omsorgsförvaltningen 

I S:e kapitel socialtjänstlagen(2001:453),Sol finns lagföreskrifterna för kommunerna att ta 

ut avgifter gällande äldre· och handikappomsorg. Vård· och omsorgsnämnden har tagit 

beslut att följa socialstyrelsens riktlinjer genom att anpassa avgifterna årsvis enligt den 

information som socialstyrelsen skickar ut. 

INFORMATION OM UPPGIFTER FÖR BERÄKNINGEN INFÖR NÄSTKOMMANDE AR 
KOMMER VIA MEDDELANDEBLAD FRÄN SOCIALSTYRELSEN I DECEMBER VARJE AR. 

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom äldre· och handikapp· 
omsorgen är knutna till prisbasbeloppet Här redovisas några av de belopp som kan användas 
för att beräkna de avgifter inom äldre· och handikappomsorgen som är knutna till 
pris basbeloppet. 

Prisbasbeloppet 
För år 2014 är prisbasbeloppet 44 400 kronor. 

Högkostnadsskyddet 
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso· 
och sjukvård får uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, det så kallade 
högkostnadsskyddet, dvs maxtaxan. Avgiftberäkning enligt maxtaxan görs utan särskild 
ansökan. 

Den enskilde är skyldig att lämna inkomstuppgift i de fall den inte kan hämtas direkt från 
försäkringskassan. Om den enskilde inte lämnar inkomstuppgift kan inte nedsättning av 
avgiften beräknas, full avgift debiteras. Den enskilde har rätt att överklaga individuellt beslut 
om avgiftsberäkning. 

För Ar 2014 motsvarar maxtaxan 1 776 kr per mAnad. 

Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå till högst en 
tolftedel av 0,50 gånger prlsbasbeloppet. 

För Ar 2014 motsvarar det 1 850 kr per mAnad. 

Förbehållsbelopp 
Den enskilde skall tillförsäkras ett förbehållsbelopp. Beloppet som fastställs årligen följer 
gällande prisbasbelopp. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp som skall täcka 
normala levnadskostnader samt faktisk boendekostnad. 
Vid fördyrade levnadskostnader på grund av särskilda omständigheter, kan i enskilda fallet 
högre förbehållsbelopp beslutas. Kostnaderna skall vara varaktiga och ej obetydliga. Exempel 
på dessa kostnader kan vara kostnader för god man, fördyrad kost, specialkost, läkemedel 
som inte innefattas av högkostnadsskyddet, kostnader på grund av funktionshinder och 
onormala telefonräkningar till följd av att trygghetslarmet går över eget telefonabonnemang. 
Det är primärt kommunens ansvar att då avgifterna fastställs i det enskilda fallet utreda om 
den enskilde har behov av ett högre förbehållsbelopp och avgiften måste sättas ned. 
Den enskilde måste dock själv lämna uppgifter till kommunen om sina individuella behov. 

Yngre funktionshindrade. Funktionshindrade under 61 år bedöms ha högre kostnader för 
livsmedel, fritidsaktiviteter, familjebildning och bosättning mm. Minimibeloppet höjs då efter 
individuell prövning (enl. prop. 2000/01: 149). 
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Makar/Registrerad partner/Sambo 
Om den enskilde är gift/registrerad partner/sambo sammanräknas b§da personernas 
inkomster och delas p§ tvS för att bestämma avgiftsunderlagets storlek. De som har 
hush§llsgemenskap med annan än make/registrerad partner/sambo förväntas dela 
bostadskostnaden. 

Minimibeloppet 
Minimibeloppet är ett schablonbelopp och avser s. k. normalkostnader för personer över 61 §r 
och inte enskilda äldres faktiska levnadskostnader. 

Det minimibelopp som gäller för ensamboende ska utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 g§nger 
prisbasbeloppet. För lir 2014 motsvarar det 5 012 kr per mlinad. 

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra en tolftedel 
av l, 1446 g§nger prisbasbeloppet. För lir 2014 motsvarar det 4 235 kr per mlinad. 

Yngre personer med funktionsnedsättning har i vissa fall särskilda kostnader för bosättning 
och familjebildning. Enligt propositionen 2000/01:149 (s. 41) bör levnadskostnader för yngre 
personer med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivS som 
överstiger minimibeloppet upp till 10 procent. 
För lir 2014 inneblir det en upprlikning av minimibeloppet med 50 l kr per mlinad. 

I LSS-insatser sSsom skolboende l annan kommun, korttidsvistelse och daglig verksamhet för 
barn/unga vuxna har föräldrarna en underhällsskyldighet för sitt barns uppehälle. dvs 
kostnader för kost, fritidsaktiviteter och andra utlägg kan debiteras föräldrarna. 
I Pulsenflödet Avgiftsbeslut placerat barn och formuläret Beräkning läggs de underlag in som 
krävs för beräkning av bidragsskyldigs ersättning. 
Avgift per placerat barn är baserat p§ FK s beräkning av underhSIIsstöd och beräknas som 
Maxavgift eller ((Srsinkomst- grundavdrag)* procentsats beroende p§ antal barn). Hämta 
online är klickbar och hämtar uppgifter frSn skatteverket för det gällande taxeringsSret. 
B§da föräldrars betalningsförm§ga bedöms för sig. 
Högsta underhållstöd är för närvarande 1 273 krjm§nad och ska motsvara föräldrarnas 
kostnader för barnens livsuppehälle. 

Inget lagstöd finns för kommunen att kräva barnbidraget inom LSS-Iagen, utan 
v§rdnadshavaren bestämmer hur den vill göra. Däremot om barn är placerat i ett familjehem 
enligt SoL eller LVM ska barnbidraget g§ till familjehemsföräldern. 

Individuell prövning av minimibeloppet 
I socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns det 
utrymme för att i viss utsträckning ge den enskilde extra medel för merkostnader för de 
kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. Ett höjt minimibelopp ska fastställas genom 
en individuell prövning. Kommunen bör godta den faktiska merkostnaden när den fastställer 
ett högre minimibelopp - om inte merkostnaden är oskäligt hög (prop. 2000/01:149 s. 59). 
Kommunen får även i vissa fall minska nivån på minimibeloppet. Om kostnadsposten som 
föranleder minskningen ingår i Konsumentverkets beräkningar för hushSIIsbudget s§ bör 
minskningen baseras p§ deras beräkningar (prop. 2000/01:149 s. 40-41). Det beror p§ att 
även den schablonmässiga delen av minimibeloppet i huvudsak grundas p§ Konsument
verkets beräkningar. 
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Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader 
Konsumentverket gör &rliga beräkningar av vad som kan betraktas som skäliga levnads
kostnader. De skäliga levnadskostnaderna omfattar varor och tjänster som ett hush&ll 
vanligen behöver för att klara vardagens behov. Dessa beräkningar bör ligga till grund för 
vissa av de kostnadsposter som minimibeloppet ska täcka. I meddelandebladet redovisas 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för år 2014. 
I Konsumentverkets broschyr Koll p& pengarna finns information om skäliga 
levnadskostnader och något om vad de olika utgiftsposterna inneh&ller. Mer information om 
beräkningarna och exempel p& produkter som inte kostnadsberäknas finns i 
Konsumentverkets rapport Skäliga levnadskostnader - Beräkningar av Konsumentverket 
(2009:8). 

Merkostnad för mat vid fastställande av förbehållsbelopp 
I propositionen (pro p. 2000/01: 149) anges att de schabloniserade kostnaderna för kost som 
ing&r i minimibeloppet är framräknade för personer som är 61 år och äldre. Eftersom 
personer som är under 61 år normalt konsumerar mer livsmedel och därmed ocks& har en 
högre kostnad för livsmedel ska kommunerna ta hänsyn till denna merkostnad. Det innebär 
att yngre personer med funktionsnedsättning bör f& ett högre belopp för livsmedelskostnaden 
än äldre personer. Vägledande för beräkningen av denna kostnad bör vara Konsumentverkets 
beräkning av livsmedelskostnader för olika &ldersgrupper (prop. 2000/01:149 s. 41). 
På samma sätt som för yngre personer med funktionsnedsättning bör kommunen höja 
minimibeloppet för personer som är 61 &r och äldre om de har varaktiga merkostnader för 
livsmedel. Det innebär att det i vissa fall kan finnas anledning att höja minimibeloppet på 
grund av en merkostnad för mat även för personer som lagar sin mat själva och inte enbart 
för dem som betalar för mat fr&n hemtjänsten. 
Minimibeloppet beräknas huvudsakligen med ledning av uppgifter från Konsumentverkets 
hush&llsbudget, som gäller hushållskostnader för personer som 61 är och äldre. 
Om den enskilde betalar en avgift för mat som levereras via hemtjänsten och om avgiften 
överstiger den skäliga kostnaden för mat i Konsumentverkets hushållsbudget ska kommunen 
höja förbehållsbeloppet för merkostnaden. Av propositionen (prop. 2000/01:149 s. 59) 
framgår att varaktiga merkostnader bör beräknas med ledning av Konsumentverkets 
hushållsbudget när den kostnadspost som föranleder höjning eller sänkning av 
förbehållsbeloppet ingår i hushållsbudgeten. Det framg&r också att kommunen bör använda 
faktiska kostnader när dessa är skäliga. 
I propositionen (Jfr prop. 2000/01:149 s. 41) nämns som exempel att om kost ingår i 
avgiften har kommunen rätt att minska den enskildes minimibelopp. 

Beräknat pi 2014 lrs hushillsbudget avseende livsmedel motsvarar 
schablonbeloppet för män mellan 61-74lr 2020 kr och för kvinnor ti/11620 kr. 
Schablonbeloppet för män som är 74 l r och äldre beräknas till 1830 och för kvinnor 
741r och äldre ti/11570 kr. Genomsnittligt värde 1700 kriminad 2014. 

Avdrag på månadsavgiften 
Tillfällig frl'invaro 

• Trygghetslarm. start dag 1-15 hel avgift, dag 16-31 halv avgift och omvänt vid 
avslut. Abonnemangskostnad som måste sägas upp. 

• Servicetjänster dvs. inköp, tvätt och städning är att betrakta som abonnemang, 
Tillfällig frånvaro eller avbeställning kortare än tre dagar medför inte nedsättning av 
avgiften. 

• Vid längre frånvaror mer än 30 dagar, blir avdraget en hel månad. 

• Du som har rätt till förenklad handläggning kan fritt utnyttja upp till 9 timmar/män 
till servicetjänster utifrån egna önskemål. 
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Ordinärt boende med hemtjänst 

• Hemtjänstavgiften pSverkas bara om frgnvaro hel mgnad(=30 dagar) 

• Hemsjukv~rdsavgift p~verkas bara om fr§nvaro hel mgnad(=30 dagar) 

Korttjds- och växelv~rd 

• Matavgift avdrag om m31tld inte ätits 

Särskilt boende med heldygnsomsorg 

I särskilt boende görs avdrag för matkostnaden vid: 

• Planerad fr~nvaro som omfattar ett dygn eller mer. 
• sjukhusvistelse. Ingen matavgift avresedagen, avgift hemkomstdagen. 

Avdrag görs med kostnaden matabonnemangskostnaden/dygn. 
Omsorgsavgiften p3verkas inte av fr§nvaro<14 dagar. Frånvaro hel m3nad (=30 dagar) ger 
helt avdrag. 14- hel m3nad ger halvt avdrag. 

Insatsändringar 
Hemtjänstavgiften ändras inte om insatserna tillfälligt ökar eller minskar innevarande m3nad 
och p§går i högst 7 dagar. 

Dödsfall 
Vid dödsfall betalas avgift tom dödsdagen. Hyra, ej vid korttidsboende, betalas dödsm3naden 
plus max tvg månader. Under förutsättning att ny hyresgäst tillträder, kan uppsägningstiden 
avkortas efter överenskommelse med v3rd och omsorgenheten. 

Boendekostnad 
Dubbelt boende: Vid flyttning till särskilt boende gäller avgiftsnedsättning med hänsyn till 
dubbla boendekostnader i högst tre m3nader, salabostäder har en månads uppsägning vid 
inflytt till särskilt boende. Vid fastighetsförsäljninggäller avgiftsnedsättning med hänsyn till 
dubbla boendekostnader i högst 6 m3nader. 
För beräkning av boendekostnad gäller för: 
- bostadsrätt, månadsavgift plus Srlig ränteutgift delat med 12. 
- egen fastighet, driftskostnad räknas enligt Försäkringskassans schablon. 
- bostadsbidraget räknas in i avgiftsunderlaget i de fall den enskilde är berättigad till 
bostadsbidrag. Den enskilde skall uppmanas att söka bostadsbidrag, s3vida det inte är 
uppenbart att ansökan kommer att avsi3s enligt Försäkringskassans regler. 

Försäkringskassans regler: 
Hur räknas bostadskostnaden för mig som bor i villa? 
Du f3r räkna med kostnader för 

• fastighetsavgift 

• 70 procent av räntekostnaderna som tagits med huset som säkerhet. 
• Drifts- och uppvärmningskostnader beräknas med hjälp av schabloner som 
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räknas fram utlfr~n statistikuppgifter. Du behöver därför inte skicka in dina egna 
räkningar för exempelvis uppvärmning med olja eller el. 

• Schablon 2014 378 kr/kvm 

Hur mycket pengar p§ banken kan jag ha och änd§ f§ bostadstillägg? 
Eftersom storleken av bostadstillägget beror p~ flera faktorer finns inga fastställda gränser 
för hur mycket pengar p~ banken du kan ha. Men om du bor själv och har en förmögenhet 
som är högre än 100 000 kronor eller 200 000 kronor om du har en make eller sambo s~ 
kommer det att p3verka beräkningen via kapitalräntan. 
Räknas taxeringsvärdet för min villa eller värdet p§ bostadsrätten med i förmögenhet? 
Nej. Värdet p3 bostaden som du söker bostadstillägg för räknas inte med i förmögenheten. 

Avgiftsfria insatser 
Avlösning för anhöriga mindre än 12 timmar/m3nad, boendestöd, ledsagning LSS, 
sysselsättning SOL, insatser LSS. Kostnader för kost f3r debiteras vid dessa Insatser. 

Övriga debiteringar som ej omfattas av maxtaxa 
Unga som efter juli de ~r fyller 19 år f3r aktivitetsersättning från Försäkringskassan får 
debiteras skäliga kostnader för uppehället, dvs fritid, kost och hyra p~ exempelvis ett 
boende, men inte omvårdnaden, 

Kost omfattas inte av maxtaxa. 

Prioriteringsordning vid reducering 
• OmvSrdnad 
• Service 
• Hemsjukvård 
• Larm 
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Avgifter som går under högkostnadsskyddet 
fr.o.m. 2013-01-01 

Service 

Omvårdnad 

Trygghetslarm 

Korttidsbo l Vxlvård l Rehab 

Punktinsats 

Hemsjukvård 

Boendeavgift 

fr.o.m. 2014-01-01 

177 kr/tim 

100 kr/mån 

182 kr l månad 

58 kr l dag 

177 kr l timme 

200 kr/mån 

1 776 kr/mån Maxtaxan 

Avgifter som EJ går under högkostnadsskyddet 
fr.o.m. 2013-01-01 

Taxa 1 

Matabonnemang 2.741 kr l månad 

Frukostabonnemang 628 kr l månad 

Lunchabonnemang 1.319 kr l månad 

Kvällsmålsabonnemang 754 kr l månad 

Matportioner frukost 21 kr/st 

Matportioner lunch 43 kr l st 

Matportioner kvällsmål 25 kr l st 

Matavgift 90 kr l dag 

Dagverksamhet 45kr/st 

Taxa 2 Matgäst eller medboende i enlighet med parboendegaranti inkl moms 
Matabonnemang 3 070 kr/mån 12% 

Matabonnemang frukost 703 kr/mån 12% 

Matabonnemang lunch . 

Matabonnemang kvällsmål 

Matportioner hel dag 

Frukost 

Lunch 

Kvällsmål 

1477 kr/mån 

844 kr/mån 

100 kr l dag 

24 kr l st 

50 kr/st 

28kr/st 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 
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Konsumentverkets beräkningar 2014 

Livsmedelskostnader/månad 

Frukost: 20% av 

Lunch: 40% av 

Mellanmål: 1 0% av 

Kvällsmål: 30% av 

Totalt kronor 

Silverjyckens hunddagis 

Extra hund från samma familj 

i samma box 

1 700 kr 

340 kr 
680 kr 

170 kr 
510 kr 

1 700 kr 

1 230 kr /mån 
615 kr/mån 
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Detaljplan för kvarteret Rådmannen 6; beslut om antagande 

INLEDNING 
1914 års stadsplan är mycket generell, vilket innebär att den inte beskriver be
byggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Syftet med att 
upprätta ny detaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida 
utveckling och markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden 
förvanskas. Kvarteret Rådmannen, förutom fastigheten Rådmannen 6, fick ny 
detaljplan 2013. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/27/1, missiv 
Bilaga KS 2015/27/2, antagandehandlingar 
Ledningsutskottets beslut 2015-02-17, § 26 

Planchef Lena Steffner deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för fastigheten Rådmannen 6, Sala kommun, Västmanlands län. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

ANTAGANDE 

1 (1) 

2015-02-02 

DIARIENR: 2014/990 

MISSIV 

S/\LA I<DMfvlUN 
Kommunstyreisens förvaltning 

Ink. 2015 -02- O 9 
l•ktbilaga 

32. 

1914-års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den inte beskriver bebyggelsens 
eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Syftet med att upprätta ny 
detaljplan för fastigheten är att säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och 
markanvändning utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. Kvarteret 
Rådmannen förutom fastigheten Rådmannen 6 fick ny detaljplan 2013. 

Förslag till beslut: att anta detaljplanen för fastigheten Rådmannen 6 

MärtaAisen 

Planarkitekt 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 

Växel: 0224·747000 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Detaljplan för 

Fastighet Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 

Normalt planförfarande 

o 

UTLATANDE 

l 
2015-02-06 

DIARIENR: 2014/990 

ANTAGANDEHANDLING 

C' r1J fl Ti , - 1\fl' ·;·· , u.n._ ... , ,,o~~.!VnJ~J 
Kommunstyreis<Jns förvaitning 

Ink. 2015 -02- O 9 
OJarienr / J Aktbliaga 
2 OJ 1.-t j t) C; O 3), 

l 

Detaljplan för del av stadsparken, har under tiden 2014-12-22 till och med 2015-01-30 (drygt 5 
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 Sala Heby Energi El nät AB 

5 Räddningstjänsten Sala-Heby 

6 Vattenfall Eldistribution AB 

7 Vafab miljö 

Förslag till beslut 

ANMÄRKNING 

Ingen erinran 

l ingen erinran 
r~;;;n- eri~ra~--~~--·- --

Ingen erinran 

! Inge~ erinran 

l Ingen erinran 

Förtydligande av sophantering 
- ---

att anta detaljplanen. 

M ärta Al sen 

Planarkitekt 

Lena Steffner 

Planchef 

--- ---

- - ~ 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handlingar 
• Plan- och genomförandebeskrivning • Plankarta 

• Behovsbedömning för MKB • Fastighetsförteckning 

1 (10) 
2015-02-06 

DIARIENR: 2014/990 

ANTAGANDEHANDLI NG 



Inledning 

Sammanfattning och 
syfte 

Lägesbestämning, areal 
och markägo
förhållanden 

PLANPROCESSEN 

Programsamråd 

Samråd 

Granskning 

1914-års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den inte 
beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan 
skyddas. Syftet med att upprätta ny detaljplan för fastigheten är att 
säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning 
utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. 

Fastigheten Rådmannen 6 är belägen centralt i Sala stad, i närheten 
av Stora Torget. Fastigheten avgränsas av Rådmannen 5 och 13 i 
norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Rådmannen 7 
och 11 i söder. Planområdet är knappt 800m2. Fastigheten ägs av 
företaget F fastigheter AB. 

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. 

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. Fastigheten Rådmannen 6 utreddes 
dessutom i en detaljplaneprocess under 2010-2012. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inleds 
processen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i 
kommunhusets entre och på kommunens hemsida. De synpunkter 
som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt 
hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en 
samrådsredogörelse. Redogörelsen innehåller även planering- och 
utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas till berörda 
intressenter och ställs ut i kommunhusets entre för granskning. De 
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synpunkter som inkommer under granskningen redovisas i ett 
utlåtande. Utlåtandet innehåller även samhällsbyggnadskontorets 
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 
näröverhlagandetidenlöptut 

Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård 
(U16) Sala silvergruva och Sala bergstad. l motiveringen till 
riksintresset anges att stadsmiljön illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen i en av 
landets få "bergstäder". Som uttryck för riksintresset anges den 
regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska 
och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga 
planerna i en nyanlagd stad. Även den småskaliga bebyggelsen i trä 
och puts ger uttryck för riksintresset. Riksintresset skall skyddas 
mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. 

I kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från 2002 
finns följande övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet 
ska vårdas och tas tillvara. Kunskapen och stoltheten över vår lokala 
historia och tradition ska vara stor." 

I den fördjupade översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad finns 
riktlinjer för stadskärnan utformning formulerade på sidan 97. 
Huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska kunna bibehållas i 
staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvartergränser 
bevaras. Inom kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så 
att tomtgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med 
traditionella material. Representativ eller på annat sätt värdefull 
bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." 
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Inventering över byggnader med kulturmiljövärde i Sala stadskärna. 

Ovan redovisas den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 
2010 där värdering av enskilda byggnader gjorts. Denna 
byggnadsvärdering bör användas som vägledning inför 
förändringar. Bebyggelsesinventeringens avgränsning är gjord med 
tanke på vilken del av staden som ur ett kulturmiljöperspektiv är 
mest central för Sala stads unika och attraktiva småstadskaraktär 
och skiljer sig därmed från avgränsningen för riksintresset för 
kulturmiljön. 

På fastigheten Rådmannen 6 är samtliga byggnader grönmarkerade 
enligt bebyggelseinventeringen. Byggnader som är gröna har höga 
kulturhistoriska värden, men är inte ensamma i sitt slag i Sala idag, 
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jämfört med blåmarkerade byggnader. Grönmarkerade byggnader är 
mycket välbevarade representanter för sin respektive tidsperiod. De 
är symboler för sin stil, ideal och tillkomstperiod. Byggnadernas 
ursprungliga funktion är ofta tydligt avläsbar. 

De grönmarkerade byggnaderna kan också ha särskilda eller 
utmärkande arkitektoniska kvaliteter. Byggnaderna följer sitt 
områdes kvartersmönster, ideal och gatustruktur. 

De rödskrafferade delarna utgör särskilt sammanhållen miljö med 
högt kulturhistoriskt värde. 

För kvarteret Rådmannen 6 gäller 1914-års stadsplan. Planen är 
mycket generellt hållen och anger endast befintlig bebyggelse. 
1914-års stadsplan måste anses vara inaktuell då den inte skyddar 
bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerställer 
bebyggelsens framtida utveckling. Med anledning av att kvarteret 
Rådmannen förutom fastigheten Rådmannen 6 fick ny detaljplan 
2013 är det angeläget att även uppdatera detaljplanen för 
Rådmannen 6. 

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

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning 
(bilagd) som utförts av enheten för Planering och utveckling, 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

2009 initierade Sala kommun ett samråd med Länsstyrelsen i 
Västmanland avseende att exploatera fastigheten Rådmannen 6. 
Länsstyrelsen ansåg i sitt yttrande att det var olämpligt att riva den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden mot Freds gatan. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade 2010-02-22 om ett 
förordnande avseende fastigheten Rådmannen 6 enligt 12 kap. 4§ 
plan- och bygglagen. 

2010 inleddes arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarteret 
Rådmannen, centrala Sala fastigheterna 1-7, 9-11 samt 13-15, 
detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslöt att enligt 12 kap 2 § PBL 
(1987:10) pröva den av kommunfullmäktige antagna planen och 
2013-05-20 beslöt länsstyrelsen att upphäva detaljplanen för den 
del som utgjordes av fastigheten Rådmannen 6. 
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Sala kommun beslöt i kommunfullmäktige 2013-06-04 att inlämna 
överklagan till regeringen avseende länsstyrelsens beslut att 
upphäva detaljplanen för del av kvarteret Rådmannen. Regeringen 
avslog Sala kommuns överklagan 2014-01-16. 

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. 

Om grävning planeras på fastigheten skall marken undersökas med 
avseende på markföroreningar. Kontakt tas med miljöenheten innan 
arbetet påbörjas. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala 
kommun ligger inom högriskområde rekommenderas ett 
radonsäkert byggande. 

Inom planområdet föreligger ingen översvämningsrisk planområdet 
berör inga vattendrag eller våtmarker. 

Planområdet berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen. 
Fornlämningen består av under mark liggande kulturlager med 
beteckningen Sala stad 62:1. Fornlämningen beskrivs som ett 
kulturlager stad och en rad utgrävningar i området visar exempel på 
bebyggelsestrukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, 
keramik och hushållsföremål. På flera platser hittades även spår 
efter branden år 1736. 

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att genom övertäckning, 
schaktning eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla 
markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 kräver 
Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid tas med 
Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. 

VARSAMHETs OCH 
SKYDDSBETSTÄMMELSER Vid färgsättning av bebyggelsen inom fastigheten rekommenderas 

att Riksantikvarieämbetets provsamling med färger gjorda av 
traditionella pigment används på fasader. 

För att få råd om varsamt underhåll och kring hur förändringar kan 
genomföras så att bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara 
kan kontakt tas med kommunens bygglovhandläggare med 
antikvarisk kompetens eller med Västmanlands läns museum. 
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Inom fastigheten finns bostäder fördelade på två lägenheter. 

Fastigheten inrymmer en klädbutik i bottenvåningen ut mot 
Rådmansgatan. Inom fastigheten finns även förråds- och 
garageutrymmen. 

Kvarteret Rådmannen 6 är ett centralt beläget kvarter med närhet 
till offentlig service så som vårdcentral, bibliotek och skola. 
Rådmansgatan som gränsar till Rådmannen 6 är ett kommersiellt 
stråk i Sala. Stora torget som utgör Salas kommersiella centrum 
ligger bara 50 m bort. l bottenvåningen på Rådmansgatan 12 finns 
en klädaffär. 

Rådmannen 6 ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats 
avseende bebyggelsens kulturhistoriska värden. Inventeringen utgör 
viktigt underlag för säkerställande av kulturmiljövärden i 
detaljplanen. Rådmannen 6 har i inventeringen klassats som 
byggnad av betydande värde. På fastigheten Rådmannen 6 finns 
särskilt värdefull gårdsmiljö bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 
inrymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Timmerhus 
från före 1849 som använts för cafe, butik och bostad sedan mitten 
av 1800-talet samt bevarade uthus från 1700- och 1800-tal som 
använts som stall, fähus och magasin. Fastigheten utgör en av de tre 
gårdar med liknande karaktär i Salas rutnätsstad där både 
huvudbyggnader för bostäder och verksamheter samt byggnader 
som ursprungligen använts som fähus, stall och bodar fortfarande 
finns bevarade. 

Länsstyrelsen beskriver i sitt beslut enligt 12 kap 3 §plan- och 
bygglagen (1987:10) för del av detaljplan för kvarteret Rådmannen, 
Sala kommun att byggnaden i fastigheten rådmannen 6 som vetter 
mot fredsgatan i grunden är en timmrad byggnad troligtvis uppförd 
under 1800-talets första hälft. Under dess sentida panel syns 
originaltimmerväggarna strukna med Falu rödfärg. Byggnaden har 
byggts om till garage år 1950 genom att två portar tagits upp i östra 
fasaden, även portlidret togs upp vid detta tillfälle efter det att ett 
portlider mot Rådmansgatan igensatts. 

Byggnadens huvudsakliga värde trots 1900-talets förändringar 
ligger i att den utgör en del i en fastighet med samtlig annan äldre 
bebyggelse bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 har därmed ett högt 
kontinuitetsvärde. Miljön är mycket välbevarad i relation till 
riksintressets värdetext Rådmannen 6 med dess tidstypiska 
gårdsmiljö är en representant för riksintressets värden. Den till ytan 
mindre och tillsynes anspråkslösa byggnaden som vetter mot 
Fredsgatan är därmed i sig av särskild betydelse. 
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Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om 
enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder återfinns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. 

Inom fastigheten Rådmannen 6 finns publika lokaler och en 
ambition bör vara att alla fastighetsägare åtgärdar sina enkelt 
avhjälpta hinder snarast möjligt. 

Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan 
förekomma från trafik och verksamheter. 

Rådmannen 6 avviker inte bara karaktärsmässigt och 
byggnadsmässigt från modernare bebyggelse utan även 
brandtekniskt Avvikelsen består i en struktur med inbyggd gård. 
Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man 
inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig avvikelse är avsaknaden 
av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att 
förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Dessa 
förutsättningar medför risker för storskaliga bränder. 

Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av 
bebyggelsen inom planområdet är det viktigt med ett tidigt samråd 
med Räddningstjänsten. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

stadsparken med möjlighet till rekreation och lek ligger c:a 700 m 
från fastigheten Rådmannen 6. 1,5 km från fastigheten finns Lärkans 
sportfält med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, ishall, elijusspår 
och badhus. 

Rådmansgatan som angränsar till planområdet i väster är gågata och 
en av stadskärnans viktigaste och folktätaste handelsstråk Gatan är 
plattbelagd, uppvärmd, möblerad och utformad utifrån de gåendes 
villkor. 

Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen färre lokaler för handel 
och större andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är 
begränsad till 30 km/h. Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, 
är huvudgata och hårdare trafikerad än Fredsgatan. 

Rådmannen 6 har ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik. C:a 
50 m från fastigheten finns busshållplats där både lokalbussen 
Silverlinjen och bussar till andra delar av kommunen samt Uppsala 
och Västerås stannar. Till resecentrum där tåg mot Uppsala, 
Västerås, Linköping, Stockholm och Dalarna stannar är det c:a 650m. 
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Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för 
handeln och butikerna i fastigheten Rådmannen 6 sker i huvudsak 
på allmän platsmark, det vill säga på angivna parkeringsplatser. 
Parkering bör i första hand anordnas inom den egna fastigheten och 
i andra hand genom avtal på annan fastighet. 

Lastning och lossning av varor till butiker i den del av fastigheten 
som gränsar mot Rådmansgatan sker i huvudsak direkt från 
Rådmansgatan. 

Utfart får inte finnas mot Rådmansgatan. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Ledningar 
ligger i Rådmansgatan samt Fredsgatan. 

Rådmannen 6 är ansluten till SHE AB:s fjärrvärmenät. Fastigheten är 
elförsörjd. 

I hela Sala tätort finns möjlighet att ansluta fastigheter till 
optofibernät. 

Avfallshanteringen skall följa kommunens förordning om 
renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. Hos kommunens återvinningscentral Återbruket-Returen 
lämnas sorterade förpackningar och tidningar samt sorterat 
grovavfall från hushållen. Företag lämnar grovsopor efter tecknande 
av Återbrukskort 

Framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 
innebär ett stärkt skydd för kulturmiljön inom fastigheten. En 
aktuell detaljplan underlättar även för bygglovhanteringen. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU:s 
ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och beräknade 
tidpunkter för olika beslut. 

30 september 2014 

8-31 oktober 2014 

9 december 2014 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd. 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 



HUVUDMANNAsKAP 

FASTIGHETSBILDNING 

PLANEKONOMI 

GENOMFÖRANDETID 

22 december 2014-

30 Januari 2014 

30mars 2015 

beslut om granskning. 

Granskning 

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. 

Kommunen är huvudman för allmän plats, planen omfattar dock 
ingen allmän platsmark 

Hela planen omfattas av fastigheten Rådmannen 6. Ingen 
fastighetsreglering är nödvändig för planens genomförande. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i samband 
med bygglovsprövning. 

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Lena Steffner 
Planchef 

M ärta Alsen 
Handläggande planarkitekt 
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PlANBESTÄMMELSER 
Följande gäHer Inom områden med nedanstående betecl<ningar. 
Endast angiven användning och utformning är tölåten. 
Bestämmelser utan beteckning gäller Inom hela planområdet 

GRANSER 
Pianonridesgräns 

-··-··-·· - Egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmark 

l BCK l Bostiide<, centrumvel1<sarmet och kontor 

UTNYTTJANDEGRAD/F ASTIGHETSINDELN/NG 

Bostad får ej Inrättas i bottenvåning mot Rådmannsgatan 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

l - -. · . · . · . · J Marken får inte bebyggas 

MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark) 

Utfart. stängset 

• 8 !l M Körbal utfan fårinte anoronas 

PLACERING , UTFORMNING, UTFORANDE 

Värdefulla byggnader och områden 

q. 

q, 

Upplysningar 

Kutturtllstoriskt värdetun bebyggefse. Byggnader får ej 
rivas. Byggnadernas yttre form och karaktAr får inte 
fOrvanska s. Tyd~ga karalttJrsdrag hos bebyggelsen som 
ska bevaras utgörs av sammanllållna fasader ut mot 
Rådmansgatan med butlkslo~aler och s ~)l1tfönster l 
mant~an, fasader l hyvtad panel i ljusa dlmpade kulörer, 
triportar ln mot gården. rött sadell.a:k samt 
reg~bundenhet 1 fönsterslttrnng på ovanvAning. Tydliga 
kara~tlrsdrag i gårdsbebyggefsen som ska bevaras 
utgörs av gårdshusens höjd och sammanhållna fasader 
av ljusmålad pär1spont- och locklistpanel. Gårdshusens 
fOnstersättning och fOnsirens utformnk'lg på ma~n 

samt tridörrama å r iven de tydtiga karakti rsdrag som 
ska bevaras. Uodertltll skatt utföras med ttadilklnella 
metoder odl material. Alla exteriöra fOrAndringar ska 
utförils i samråd med antikvarie. 

Värdefult gardsmiijö. Fastigheten utgör en av de tre 
gårdar med liknande karaktär l Salas rutn~itsstad där både 
huvudbyggnader för bostadet och verksamheter samt 
byggnadet som ursprungl~ använts som fähus. stal 
oc:h bodar fortfarande nnns bevarade. Girden får ef 
hårdgOras. 

Hela ptanområdet omfattas av tas t lomlämning 62:1 enligt kulturmiijölagen. 

Nr: 

-~~~~ 
Antagandehandling 

Fastigheten Rådmannen 6 
Fastighetsbeteckning 

Sala kommun 

Mlrta Abån 
Pienarkitekt 

Upptättad 20t4.()9-0t 

Tl~h&: 

OPUit~progfWTI 
liD Pfao- och geoomf&'lndebe9l<.~Mlwlg 
III StJ.,ingsltogande betiCNsbedömning 

Västmanlands lån 

sona EJrud 
Planarkitekt 

Reviderad: 2014-11-20 

O~sek.~(M<BI 
CII Fntghet~l'llng 
CRI Samrådsredog6rolse 
0Lnustrations~ 

!Normalt planförtarande 

~_:J~sda~1 linsta 

-
u.oa ~rw.1t 

0 ~.Jt~JttenMelletgranskr'if11g 

o 
o 
o 



~~~b~ 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun~ Västmanlands län 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 § genomföras.lnom 
ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovs bedömning. 
Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och utveckling vid 
kommunstyrelsens förvaltning. Nedan följer en bedömning av de frågor som 
detaljplanen berör, vid ett genomförande. 

Tabell l: Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av 
detaljplanen berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. 

FRÅGEST ÄLLNING BMP GRÄNSAR TILL EJ BMP 
BMP 

Riksintresse för x 
kulturmiljö 
Förorenad mark x 

Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra risk för BMP enligt 6 kap 11 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens uppfattning om 
att detaljplanens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som 
anges i 6 kap 11 §i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 
34 § Plan- och bygglagen inte ä r nödvändig. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för fastigheten Rådmannen 6 har vid ett genomförande, inte bedömts 
kunna innebära betydande miljöpåverkan. 
Ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen 

Beslutet om miljöbedömningen kan komma att revideras under planprocessens 
gång som uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Märta Alsen 
Planarkitekt 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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OIARIENR: 2014/990 

GRANSKNINGSHANOLING 

Detaljplan för fastighet Rådmannen 6 har under perioden 8 oktober till31 oktober 
(drygt 3 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, 
kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt 
i Kommunhusets entre. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

l Länsstyrelsen Västmanlands län Utformning av bestämmelser 

2 Lantmäteriet Grundkartan kompletteras 

3 Tekniska kontoret Utfartsförbud 

4 VafabMiljö Avfallshantering 

s Räddningstjänsten Ingen erinran 

6 Kollektivtrafikmyndigheten Ingen erinran 

7 Moderaterna Ingen erinran 

8 Sala H e by Energi El nät AB Ingen erinran 

9 Trafikverket Ingen erinran 

lO Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran 

11 Sala Socia ldemokratiska Arbetarekommun Ingen erinran 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

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



l. Länsstyrelsen Västmanlands län 
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FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 

GRANSKNINGSHANDLING 

Länsstyrelsen påtalar att bestämmelserna om utformning av ny bebyggelse bör tas bort för att 
undvika missförstånd. Eftersom planen innehåller rivningsförbud och bestämmelser om 
varsamhet samt inte tillåter någon ny bebyggelse därför bör 

Länsstyrelsen har noterat att äldre begrepp rörande kulturmiljölagstiftning används i både 
plankartan och i plan beskrivningen. Dessa formuleringar bör ersättas med de som gäller i dag 

Fornlämningen Sala stad 62:1 utgörs av stadslager. Därför anser länsstyrelsen att meningen om 
bebyggelse lämningar, boplatser och visten ska strykas eftersom den inte gäller här. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att samtliga byggnader inom fastigheten har försetts med 
rivningsskydd och förvanskningsförbud. Länsstyrelsen anser dock att skyddsbestämmelserna 
behöver utvecklas för att bättre spegla de olika gårdsbyggnadernas värden inom planområdet 

Kommentarer 

Bestämmelsen om utformning av ny bebyggelse tas bort. De föråldrade begreppen uppdateras och 
meningen om bebyggelselämningar, boplatser och visten stryks. Planbestämmelserna förtydligas 
med avseende på gårdsbebyggelsens och gårdsmiljöns värde. 

2. Lantmäteriet 
Grundkartan saknar rutnät, rutnätskoordinater, datum då den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

Kartan kompletteras med rutnät, rutnätskordina ter, datum när den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

3. Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret anser att ett utfartsförbud mot Rådmansgatan bör införas, för att även i 
framtiden säkra en sammanhållen fasad. 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot Rådmansgatan 

4. VafabMiljö 
VafabMiljö yrkar på att detaljplanen kompletteras med att avfallshanteringen ska ske i enlighet 
med Sala kommuns renhållningsförordning och att den något mer i detalj beskriver hur 
avfallshanteringen är tänkt att ske i detta kulturminnesmärkta kvarter. VafabMiljö poängterar 
att Sala kommuns egna råd och anvisningar ska följas. Eftersom hushållens och 
verksamheternas avfall hanteras skilt från varandra bör texten kompletteras med information 
om hur det ska ske inom fastigheten. 

Kommentarer 

Plan och genomförandebeskrivningen kompletteras med att avfallshantering skall ske i enlighet 
med Kommunens renhållningsförordning. Handlingarna kompletteras också med information 
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kring hur hushålls och verksamheters avfall ska hanteras separat samt med att Sala kommuns 
egna råd och anvisningar ska följas. 

slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot 
Rådmansgatan, korrekt grundkarta samt förtydligad information 
kring avfallshanteringen inom fastigheten. Planbestämmelserna 
uppdateras och förtydligas. 

att sända ut planförslaget för granskning. 

MärtaAisen 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Lena Steffner 
Planchef 
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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Planområdets läge 

Till detaljplanen hör följande handlingar 
• Plan- och genomförandebeskrivning • Plankarta 

• Behovsbedömning för MKB • Fastighetsförteckning 



Inledning 

Sammanfattning och 
syfte 

Lägesbestämning, areal 
och markägo
förhållanden 

PLANPROCESSEN 

Programsamråd 

Samråd 

Granskning 

1914-års stadsplan är mycket generell vilket innebär att den inte 
beskriver bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan 
skyddas. Syftet med att upprätta ny detaljplan för fastigheten är att 
säkerställa bebyggelsens framtida utveckling och markanvändning 
utan att kvarterets kulturhistoriska värden förvanskas. 

Fastigheten Rådmannen 6 är belägen centralt i Sala stad, i närheten 
av Stora Torget. Fastigheten avgränsas av Rådmannen 5 och 13 i 
norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Rådmannen 7 
och 11 i söder. Planområdet är knappt 800m2• Fastigheten ägs av 
företaget F fastigheter AB. 

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. 

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. Fastigheten Rådmannen 6 utreddes 
dessutom i en detaljplaneprocess under 2010-2012. 

Eftersom planarbetet inte har föregåtts av ett program inleds 
processen med upprättandet av ett förslag till detaljplan. Förslaget 
skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i 
kommunhusets entre och på kommunens hemsida. De synpunkter 
som lämnas från fastighetsägare och andra sakägare samt 
hyresgäster, organisationer, myndigheter m.fl. redovisas i en 
samrådsredogörelse. Redogörelsen innehåller även planering- och 
utvecklingsenhetens kommentarer och förslag till ställningstagande 
till inkomna synpunkter. 

Det eventuellt reviderade planförslaget skickas till berörda 
intressenter och ställs ut i kommunhusets entre för granskning. De 
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Laga kraft 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Översiktliga planer 

synpunkter som inkommer under granskningen redovisas i ett 
utlåtande. Utlåtandet innehåller även samhällsbyggnadskontorets 
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. l 
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. 

Planområdet ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljövård 
(U16) Sala silvergruva och Sala bergstad. I motiveringen till 
riksintresset anges att stadsmiljön illustrerar 1600-talets 
stadspolitik och strävan att utveckla bergshanteringen i en av 
landets få "bergstäder". Som uttryck för riksintresset anges den 
regelbundna rutnätsplanen från 1624 med omväxlande kvadratiska 
och rektangulära kvarter, vilken är en av de första rätvinkliga 
planerna i en nyanlagd stad. Även den småskaliga bebyggelsen i trä 
och puts ger uttryck för riksintresset. Riksintresset skall skyddas 
mot åtgärder som kan medföra påtaglig skada på kulturmiljön. 

I kommunens översiktsplan, Plan för Sala ekokommun, från 2002 
finns följande övergripande mål för stadens kulturarv: "Kulturarvet 
ska vårdas och tas tillvara. Kunskapen och stoltheten över vår lokala 
historia och tradition ska vara stor." 

I den fördjupade översiktsplanen för staden, Plan för Sala stad finns 
riktlinjer för stadskärnan utformning formulerade på sidan 97. 
Huvuddragen är: "för att kulturvärdena ska kunna bibehållas i 
staden, måste gatusystemet och rutnätsplanen samt kvartergränser 
bevaras. Inom kvarteren bör om- och tillbyggnad ske småskaligt så 
att tomtgränserna kan avläsas. Tak och fasader bör utföras med 
traditionella material. Representativ eller på annat sätt värdefull 
bebyggelse bör så långt som möjligt bevaras." 
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Inventering över byggnader med kulturmiljövärde i Sala stadskärna. 

Ovan redovisas den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 
2010 där värdering av enskilda byggnader gjorts. Denna 
byggnadsvärdering bör användas som vägledning inför 
förändringar. Bebyggelsesinventeringens avgränsning är gjord med 
tanke på vilken del av staden som ur ett kulturmiljöperspektiv är 
mest central för Sala stads unika och attraktiva småstadskaraktär 
och skiljer sig därmed från avgränsningen för riksintresset för 
kulturmiljön. 

På fastigheten Rådmannen 6 är samtliga byggnader grönmarkerade 
enligt bebyggelseinventeringen. Byggnader som är gröna har höga 
kulturhistoriska värden, men är inte ensamma i sitt slag i Sala idag, 



Detaljplaner 

Miljökonsekvens
beskrivning 

Kommunala beslut i 
övrigt 

jämfört med blåmarkerade byggnader. Grönmarkerade byggnader är 
mycket välbevarade representanter för sin respektive tidsperiod. De 
är symboler för sin stil, ideal och tillkomstperiod. Byggnadernas 
ursprungliga funktion är ofta tydligt avläsbar. 

De grönmarkerade byggnaderna kan också ha särskilda eller 
utmärkande arkitektoniska kvaliteter. Byggnaderna följer sitt 
områdes kvartersmönster, ideal och gatustruktur. 

De rödskrafferade delarna utgör särskilt sammanhållen miljö med 
högt kulturhistoriskt värde. 

För kvarteret Rådmannen 6 gäller 1914-års stadsplan. Planen är 
mycket generellt hållen och anger endast befintlig bebyggelse. 
1914-års stadsplan måste anses vara inaktuell då den inte skyddar 
bebyggelsens kulturhistoriska värden eller säkerställer 
bebyggelsens framtida utveckling. Med anledning av att kvarteret 
Rädmannen förutom fastigheten Rädmannen 6 fick ny detaljplan 
2013 är det angeläget att även uppdatera detaljplanen för 
Rädmannen 6. 

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

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning 
(bilagd) som utförts av enheten för Planering och utveckling, 
kommunstyrelsens förvaltning. 

Enheten för Planering och utveckling anser att ett genomförande av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas således ej. 

Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens 
uppfattning. 

2009 initierade Sala kommun ett samråd med Länsstyrelsen i 
Västmanland avseende att exploatera fastigheten Rådmannen 6. 
Länsstyrelsen ansåg i sitt yttrande att det var olämpligt att riva den 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden mot Fredsgatan. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade 2010-02-22 om ett 
förordnande avseende fastigheten Rådmannen 6 enligt 12 kap. 4§ 
plan- och bygglagen. 

2010 inleddes arbetet med att ta fram en detaljplan för kvarteret 
Rådmannen, centrala Sala fastigheterna 1-7, 9-11 samt 13-15, 
detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-10-29. 

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslöt att enligt 12 kap 2 § PBL 
(1987:10) pröva den av kommunfullmäktige antagna planen och 
2013-05-20 beslöt länsstyrelsen att upphäva detaljplanen för den 
del som utgjordes av fastigheten Rådmannen 6. 
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Fornlämningar 

Sala kommun beslöt i kommunfullmäktige 2013-06-04 att inlämna 
överklagan till regeringen avseende länsstyrelsens beslut att 
upphäva detaljplanen för del av kvarteret Rådmannen. Regeringen 
avslog Sala kommuns överklagan 2014-01-16. 

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. 

Om grävning planeras på fastigheten skall marken undersökas med 
avseende på markföroreningar. Kontakt tas med miljöenheten innan 
arbetet påbörjas. 

Kommunens radonriskkarta från 1995 visar att planområdet ligger 
inom normalriskområde för radon, men eftersom stora delar av Sala 
kommun ligger inom högriskområde rekommenderas ett 
radonsäkert byggande. 

Inom planområdet föreligger ingen översvämningsrisk planområdet 
berör inga vattendrag eller våtmarker. 

Planområdet berör fast fornlämning enligt lagen om kulturminnen. 
Fornlämningen består av under mark liggande kulturlager med 
beteckningen Sala stad 62:1. Fornlämningen beskrivs som ett 
kulturlager stad och en rad utgrävningar i området visar exempel på 
bebyggelsestrukturer, konstruktioner, slagg från hyttor och smeder, 
keramik och hushållsföremåL På flera platser hittades även spår 
efter branden år 1736. 

Enligt kulturmiljölagen är det förbjudet att genom övertäckning, 
schaktning eller på annat sätt skada fornlämningen. Alla 
markingrepp inom fornlämningsområdet Sala stad 62:1 kräver 
Länsstyrelsens tillstånd. Kontakt ska därför alltid tas med 
Länsstyrelsen inför markingrepp inom fornlämningen. 

VARSAMHETs OCH 
SKYDDSBETSTÄMMELSER Vid färgsättning av bebyggelsen inom fastigheten rekommenderas 

att Riksantikvarieämbetets provsamling med färger gjorda av 
traditionella pigment används på fasader. 

För att få råd om varsamt underhåll och kring hur förändringar kan 
genomföras så att bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara 
kan kontakt tas med kommunens bygglovhandläggare med 
antikvarisk kompetens eller med Västmanlands läns museum. 
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Inom fastigheten finns bostäder fördelade på två lägenheter. 

Fastigheten inrymmer en klädbutik i bottenvåningen ut mot 
Rådmansgatan.lnom fastigheten finns även förråds- och 
garageutrymme n. 

Kvarteret Rådmannen 6 är ett centralt beläget kvarter med närhet 
till offentlig service så som vårdcentral, bibliotek och skola. 
Rådmansgatan som gränsar till Rådmannen 6 är ett kommersiellt 
stråk i Sala. Stora torget som utgör Salas kommersiella centrum 
ligger bara 50 m bort. l bottenvåningen på Rådmansgatan 12 finns 
en klädaffär. 

Rådmannen 6 ingår i den del av Sala innerstad som har inventerats 
avseende bebyggelsens kulturhistoriska värden. Inventeringen utgör 
viktigt underlag för säkerställande av kulturmiljövärden i 
detaljplanen. Rådmannen 6 har i inventeringen klassats som 
byggnad av betydande värde. På fastigheten Rådmannen 6 finns 
särskilt värdefull gårdsmiljö bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 
inrymmer flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Timmerhus 
från före 1849 som använts för cafe, butik och bostad sedan mitten 
av 1800-talet samt bevarade uthus från 1700- och 1800-tal som 
använts som stall, fähus och magasin. Fastigheten utgör en av de tre 
gårdar med liknande karaktär i Salas rutnätsstad där både 
huvudbyggnader för bostäder och verksamheter samt byggnader 
som ursprungligen använts som fähus, stall och bodar fortfarande 
finns bevarade. 

Länsstyrelsen beskriver i sitt beslut enligt 12 kap 3 §plan- och 
bygglagen (1987:10) för del av detaljplan för kvarteret Rådmannen, 
Sala kommun att byggnaden i fastigheten rådmannen 6 som vetter 
mot fredsgatan i grunden är en timmrad byggnad troligtvis uppförd 
under 1800-talets första hälft. Under dess sentida panel syns 
originaltimmerväggarna strukna med Falu rödfärg. Byggnaden har 
byggts om till garage år 1950 genom att två portar tagits upp i östra 
fasaden, även portlidret togs upp vid detta tillfälle efter det att ett 
portlider mot Rådmansgatan igensatts. 

Byggnadens huvudsakliga värde trots 1900-talets förändringar 
ligger i att den utgör en del i en fastighet med samtlig annan äldre 
bebyggelse bevarad. Fastigheten Rådmannen 6 har därmed ett högt 
kontinuitetsvärde. Miljön är mycket välbevarad i relation till 
riksintressets värdetext Rådmannen 6 med dess tidstypiska 
gårdsmiljö är en representant för riksintressets värden. Den till ytan 
mindre och tillsynes anspråkslösa byggnaden som vetter mot 
Fredsgatan är därmed i sig av särskild betydelse. 



HÄLSA OCH SÄKERHET 

Tillgänglighet 

Störningar 

Olycksrisker 

skyddsanordningar, 
skyddszoner 

Lek och rekreation 

GATOR OCH PARK 

Gatunät, gång, cykel
och mopedtrafik 

Kollektivtrafik 

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och 
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om 
enkelt avhjälpta hinder. Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta 
hinder återfinns i 17 kap. 21a § PBL, plan- och bygglagen. 

Inom fastigheten Rådmannen 6 finns publika lokaler och en 
ambition bör vara att alla fastighetsägare åtgärdar sina enkelt 
avhjälpta hinder snarast möjligt. 

Kvarteret ligger i centrala Sala där buller och störningar kan 
förekomma från trafik och verksamheter. 

Rådmannen 6 avviker inte bara karaktärsmässigt och 
byggnadsmässigt från modernare bebyggelse utan även 
brandtekniskt Avvikelsen består i en struktur med inbyggd gård. 
Detta gör att bränder kan vara svåra att angripa på grund av att man 
inte lätt når alla fasader. En annan väsentlig avvikelse är avsaknaden 
av brandmurar i fastighetsgränserna. Brandmurar har till uppgift att 
förhindra brandspridning till intilliggande fastigheter. Dessa 
förutsättningar medför risker för storskaliga bränder. 

Inför om- och tillbyggnader samt vid ändrad användning av 
bebyggelsen inom planområdet är det viktigt med ett tidigt samråd 
med Räddningstjänsten. 

Skyddsrum behöver för närvarande inte anordnas. 

stadsparken med möjlighet till rekreation och lek ligger c:a 700 m 
från fastigheten Rådmannen 6. 1,5 km från fastigheten finns Lärkans 
sportfält med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, ishall, elijusspår 
och badhus. 

Rådmansgatan som angränsar till planområdet i väster är gågata och 
en av stadskärnans viktigaste och folktätaste handelsstråk Gatan är 
plattbelagd, uppvärmd, möblerad och utformad utifrån de gåendes 
villkor. 

Fredsgatan har utmed kvarteret Rådmannen färre lokaler för handel 
och större andel bostäder i markplan. Hastigheten på Fredsgatan är 
begränsad till30 km/h. Kungsgatan, norr om kvarteret Rådmannen, 
är huvudgata och hårdare trafikerad än Fredsgatan. 

Rådmannen 6 har ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik. C:a 
50 m från fastigheten finns busshållplats där både lokalbussen 
Silverlinjen och bussar till andra delar av kommunen samt Uppsala 
och Västerås stannar. Till resecentrum där tåg mot Uppsala, 
Västerås, Linköping, Stockholm och Dalarna stannar är det c:a 650m. 



Parkering, 
varumottagning, 
utfarter 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Energi 

Elektroniska 
kommunikationer 

Avfall 

Konsekvenser 

Administrativa frågor 

TIDPLAN 

Boendeparkering sker idag på respektive fastighet. Parkering för 
handeln och butikerna i fastigheten Rådmannen 6 sker i huvudsak 
på allmän platsmar k, det vill säga på angivna parkeringsplatser. 
Parkering bör i första hand anordnas inom den egna fastigheten och 
i andra hand genom avtal på annan fastighet. 

Lastning och lossning av varor till butiker i den del av fastigheten 
som gränsar mot Rådmansgatan sker i huvudsak d irekt från 
Rådmansgatan. 

Utfart får inte finnas mot Rådmansgatan. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Ledningar 
ligger i Rådmansgatan samt Fredsgatan. 

Rådmannen 6 är ansluten till SHE AB:s fjärrvärmenät. Fastigheten är 
elförsörjd. 

I hela Sala tätort finns möjlighet att ansluta fastigheter till 
optofibernät 

Avfallshanteringen skall följa kommunens förordning om 
renhållning och de rekommendationer som anges i Avfall Sveriges 
"Handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar för transport, 
förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009". 
Verksamheters avfall och hushållsavfall skall kunna hanteras 
separat. 

Framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Rådmannen 6 
innebär ett stärkt skydd för kulturmiljön inom fastigheten. En 
aktuell detaljplan underlättar även för bygglov hanteringen. 

Detaljplanearbetet bedrivs med normalt förfarande under KSLU :s 
ledning. 

Tidplanen redovisar hanteringen av detaljplanen och beräknade 
tidpunkter för olika beslut. 

30 september 2014 

8-31 oktober 2014 

9 december 2014 

22 december 2014-

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om samråd. 

Samråd 

Kommunstyrelsens ledningsutskott, 
beslut om granskning. 

Granskning 



HUVUDMANNASKAP 

FASTIGHETSBILDNING 

PLANEKONOMI 

GENOMFÖRANDETID 

30 Januari 2014 

30mars 2015 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. 

Kommunen är huvudman för allmän plats, planen omfattar dock 
ingen allmän platsmark 

Hela planen omfattas av fastigheten Rådmannen 6. Ingen 
fastighetsreglering är nödvändig för planens genomförande. 

Kostnaderna för upprättande av denna detaljplan tas ut i samband 
med bygglovsprövning. 

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

Lena Steffner 
Planchef 

M ärta Als en 
Handläggande planarkitekt 



Detaljplan för 

Fastighet Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 

Normalt planförfarande 

UTLÅTANDE 
Detaljplan för del av stadsparken, har under tiden 2014-12-22 till och med 2015-01-30 (drygt 5 
veckor) varit utsänd för granskning till berörda fastighetsägare, myndigheter, kommunala 
förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt i Kommunhusets 
entre och pä kommunens hemsida. 

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

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

l Länsstyrelsen Västmanlands län Ingen erinran 

2 Tekniska kontoret, Sala kommun Ingen erinran 

3 Sala-Heby Energi avdelning värme Ingen erinran 

4 Sala Heby Energi Elnät AB Ingen erinran 

s Räddningstjänsten Sala-Heby Ingen erinran 

6 Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran 

slutsats inför beslut 

Inga synpunkter har inkommit under granskningstiden. 

Förslag till beslut 

att anta detaljplanen. 

Märta Alsen 

Planarkitekt 

Lena Steffner 

Planchef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Detaljplan för 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun~ Västmanlands län 
Normalt planförfarande 

SAM RÅDS RE DOG Ö R E LS E 

l (3) 
2014-11-25 

DIARIENR: 2014/990 
GRANSKNINGSHANDLING 

Detaljplan för fastighet Rådmannen 6 har under perioden 8 oktober till 31 oktober 
(drygt 3 veckor) varit utsänd för samråd till berörda fastighetsägare, myndigheter, 
kommunala förvaltningar m fl. Under denna tid fanns detaljplaneförslaget även tillgängligt 
i Kommunhusets entre. 

Här nedan följer en sammanfattning av inkomna synpunkter. Samhällsbyggnadskontorets 
eventuella kommentarer redovisas i kursiv stil. 

REMISSINSTANS ANMÄRKNING 

l Länsstyrelsen Västmanlands län Utformning av bestämmelser 

2 Lantmäteriet Grundkartan kompletteras 

3 Tekniska kontoret Utfartsförbud 

4 VafabMiljö Avfallshantering 

s Räddningstjänsten Ingen erinran 
-

6 Kollektivtrafikmyndigheten Ingen erinran 

7 Moderaterna Ingen erinran 

8 Sala Heby Energi Elnät AB Ingen erinran 

9 Trafikverket Ingen erinran 

lO Vattenfall Eldistribution AB Ingen erinran 

11 Sala Socialdemokratiska Arbetarekommun Ingen erinran 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 



1. Länsstyrelsen Västmanlands län 

2 (3) 

FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 
GRANSKNINGSHANDLING 

Länsstyrelsen påtalar att bestämmelserna om utformning av ny bebyggelse bör tas bort för att 
undvika missförstånd. Eftersom planen innehåller rivningsförbud och bestämmelser om 
varsamhet samt inte tillåter någon ny bebyggelse därför bör 

Länsstyrelsen har noterat att äldre begrepp rörande kulturmiljölagstiftning används i både 
plankartan och i plan beskrivningen. Dessa formuleringar bör ersättas med de som gäller i dag 

Fornlämningen Sala stad 62:1 utgörs av stadslager. Därför anser länsstyrelsen att meningen om 
bebyggelselämningar, boplatser och visten ska strykas eftersom den inte gäller här. 

Länsstyrelsen anser att det är positivt att samtliga byggnader inom fastigheten har försetts med 
rivningsskydd och förvanskningsförbud. Länsstyrelsen anser dock att skyddsbestämmelserna 
behöver utvecklas för att bättre spegla de olika gårdsbyggnadernas värden inom planområdet 

Kommentarer 

Bestämmelsen om utformning av ny bebyggelse tas bort. De föråldrade begreppen uppdateras och 
meningen om bebyggelselämningar, boplatser och visten stryks. Planbestämmelserna förtydligas 
med avseende på gårdsbebyggelsens och gårdsmiljöns värde. 

2. Lantmäteriet 
Grundkartan saknar rutnät, rutnätskoordinater, datum då den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

Kartan kompletteras med rutnät, rutnätskordina ter, datum när den var aktuell samt underskrift av 
behörig. 

3. Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret anser att ett utfartsförbud mot Rådmansgatan bör införas, för att även i 
framtiden säkra en sammanhållen fasad. 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot Rådmansgata n. 

4. VafabMiljö 
VafabMiljö yrkar på att detaljplanen kompletteras med att avfallshanteringen ska ske i enlighet 
med Sala kommuns renhållningsförordning och att den något mer i detalj beskriver hur 
avfallshanteringen är tänkt att ske i detta kulturminnesmärkta kvarter. VafabMiljö poängterar 
att Sala kommuns egna råd och anvisningar ska följas. Eftersom hushållens och 
verksamheternas avfall hanteras skilt från varandra bör texten kompletteras med information 
om hur det ska ske inom fastigheten. 

Kommentarer 

Plan och genomförandebeskrivningen kompletteras med att avfallshantering skall ske i enlighet 
med Kommunens renhållningsförordning. Handlingarna kompletteras också med information 
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FASTIGHETEN RÅDMANNEN 6 
GRANSKNINGSHANDLING 

kring hur hushålls och verksamheters avfall ska hanteras separat samt med att Sala kommuns 
egna råd och anvisningar ska följas. 

Slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planhandlingarna kompletteras med utfartsförbud mot 
Rådmansgatan, korrekt grundkarta samt förtydligad information 
kring avfallshanteringen inom fastigheten. Planbestämmelserna 
uppdateras och förtydligas. 

att sända ut planförslaget för granskning. 

M ärta Alsen 
Planarkitekt 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Lena Steffner 
Planchef 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Motiverat ställningstagande om behovet av miljöbedömning för 
detaljplan 

Fastigheten Rådmannen 6 
Sala kommun, Västmanlands län 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
(BMP) ska en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kap 11 §genomföras. Inom 
ramen för denna miljöbedömning upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
där den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning. 
Behovsbedömningen har utförts av enheten för planering och utveckling vid 
kommunstyrelsens förvaltning. Nedan följer en bedömning av de frågor som 
detaljplanen berör, vid ett genomförande. 

Tabell l : Sammanfattning och bedömning av de frågeställningar som ett genomförande av 
detaljplanen berör. BMP = Betydande miljöpåverkan. 

FRÅGESTÄLLNING BMP GRÄNSAR TILL EJ BMP 
BMP 

Riks intresse för x 

kulturmiljö 
Förorenad mark x 

Den samlade bedömningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas 
medföra risk för BMP enligt 6 kap 11 § miljöbalken. 
Länsstyrelsen har tagit del av bedömningen och delar kommunens uppfattning om 
att detaljplanens genomförande inte innebär sådan betydande miljöpåverkan som 
anges i 6 kap 11 § i miljöbalken och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 
34 § Plan- och bygglagen inte är nödvändig. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Detaljplanen för fastigheten Rådmannen 6 har vid ett genomförande, inte bedömts 
kunna innebära betydande miljöpåverkan. 
Ingen MKB kommer att upprättas. De allmänna konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande kommer redovisas i planbeskrivningen 

Beslutet om miljöbedömningen kan komma att revideras under planprocessens 
gång som uppgifter framkommer som påverkar bedömningen. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Märta Al sen 
Planarkitekt 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvakning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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GRUNQKARTA 

Beteckningar utöver nedanstående se beteckningsstandard HMK-Ka bilaga D 
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Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter fasaden 

Huvudbyggnad resp. uthus karterade efter takkonturen 

Staket, häck, skärmtak 

Lyl<tstotpe resp. etstolpe 

Traktnamn, kvartersnamn 

Nummer på fastighot med traktnamn 

Nummer på fasttghet med kvartersnamn 

Samfätldmal1< 

Höjdkurva 
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PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäner Inom områden med nedanstående beteckningar. 
Endast angiven användning och utformning är tUiåten. 
Bestämmelser ut an beteckning gäller inom hela planområdet 

G RÅNSER 
Pla~oogrtns 

- ·· - ·· - ··- EgenskapsgrAns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Kvartersmar1< 

l BCK l Bostäde<. coo11'\Jn1Ve<1<san'l\ot och kontor 

UTNYTTJANDEGRAD/F ASTIGHETSINDELNING 

Bostad får ej Inrättas l bottenvåning mot Rådmannsgatan 

BEGRÅNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

( • l • l • • l • • • • • l J Marken får Inte bebyggas 

MARKENSANORDNANDE (utformning av kvartersmal1<) 

Utfart. stängset 

K&bar utfart f6r krte anordnas 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Värdefulla byggnader och områden 

q, Kulturhistoriskt vardefull bebmetse. Byggnader f~r ej 
rivas. Byggn&demas yttre fonn och karatdAr får W'lte 
fOrvanskas. Tydliga karaktåi"Sdfag hos bebyggelsen som 
ska bevaras utgörs av sammanhållna fasader ut mot 
Rådmansgatan med butikslokaler och skyltfönster l 
markplan. fasader i hyvlad paneliljusa dämpade kulörer, 
tråportar In mot gården, rött $00ettak samt 
regellxu.,ennet l !Onstersiillnlng på '""'"'"lnlng. Tydliga 
karaktärsdrsg l gårdsbebyggelsen som ska bevaras 
utgörs av gårdsht.lsens höjd och sammanhäMna fasader 
av ljusmålad partspont- och locklistpaneL GArdshusens 
fönstersättning och fönstrens utformning på markplan 
samt tridörrama är även de lydiga karaktärsdrag som 
ska bevcwas. Underhåll skal utföras med tradieionella 
metoder och material. Ala exteri&'a förändringar ska 
utföras i s.amr6d med antikvarie . 

q1 vardetull gårdsmiljö. Fastigheten utgOr en av de tre 
gårdar med liknande karakli r l Salas rutnätsstaddtir både 
huvudbyggneder för bostäder och vet1<samheter samt 
byggnader som ursprungligen anvints som fåhus, stal 
och bodar fortfarande finns bevarade. G<lrden få< oj 
Mr<lgöras. 

Upplysningar 

H6ta planotnn\det omfattas av fast rOf'l"'IJmnlng 62: 1 enigt kulturmiljöfagen. 

Nr: 

-~~~ 
Antagandehandling 

Fastigheten Rådmannen 6 
Fastighetsbeteckning 

Sala kommun 

MärtaAis6n 
Planarkiteld 

Uppranad 201<Hl!Hlt 

TIIP'It*lhOr. o ....... ...,...... 
ID PIMI- och genomföra~ 
CBI Stlllnlngs 1~nått~ng 

Västmanlands län 

sona Elrud 
FJtanal"kitekt 

Rovide<ad: 2014-1 t -20 

0--(MKS) 
111 Fas~åf1edlnlng 
liD SamrkltreOogörol.e 
o llkltltl1ioftsi<Mta 

Normalt planförtarande 
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l SALA 
KOMMUN 

§57 

'"'"~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

s (47) 

• r 1 
[ .. . c:"' ' . ~ 

2015-04-16 urz 23 20 1s 

Dnr 2015/261 

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i 
Salbohed 

INLEDNING 
Förslag från tekniska kontoret att utökat verksamhetsområdet så att fastigheterna 
Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 omfattas av verksamhetsområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/59/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 62 

Miljöingenjör Jenny Sivars deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Salbohed, så 
att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 omfattas i verksamhetsområdet. 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Salbohed, så 
att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 omfattas i verksamhetsområdet. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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J EN NY SIVARS 

DIREKT: 0224-74 74 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunfullmäktige SALf\ KOf·~Kt;UN 
Kommuns~yrel~en:, iiirvaltning 

Ink. ~015 -J3- 2 3 

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp i 
Salbohed så att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 
omfattas av verksamhetsområdet 

BAKGRUND 
Tekniska kontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen varit huvudman för 
undersökningar och projektering av åtgärder för det föroreningsskadade området fd 
Sand Såg och kvarn, fastigheten Sand 1:26 i Salbohed. l samband med 
undersökningarna har dioxin och bentazon (bekämpningsmedel) detekterats i 
dricksvattenbrunnarna på de närliggande fastigheterna Sand 1:2 och Sand 1:18. 
Dioxinföroreningarn har sitt ursprung från den tidigare verksamheten vid fd Sand 
Såg och kvarn. De förhöjda halterna bentazon har okänt ursprung. Sand 1:2 är en 
privat landbruksfastighet med två bostadshus och på fastigheten Sand 1:18 bedrivs 
ett hem för vård och boende (Villa Slussen i Sand AB). Med anledning av de förhöjda 
värdena dioxin och betazon i dricksvattnet har Villa Slussen ett föreläggande riktat 
mot sig att åtgärda dokumenterade brister på dricksvattenkvaliten. 

l egenskap av huvudman för undersökningar och projektering av det 
föroreningsskadade området fd Sand såg och kvarn, har kommunen ansökt om 
statliga bidragsmedel för genomförande av avhjälpande åtgärder på Sand 1:26. 
Kommunen framförde i ansökan att man anser att fastigheterna Sand 1:2 och Sand 
1:18 ska anslutas till det kommunala nätet för att säkra dricksvattenförsörjningen 
under åtgärdsfasen. Naturvårdsverket har dock sagt nej till att statliga bidragsmedel 
får användas för att ansluta närliggande fastigheter till den kommunala 
anläggningen. 

Åtgärder av det föroreningsskadade området kommer att ske först 2017 enligt 
Naturvårdsverkets beslut. 

TEKNISKSK KONTORETs BEDÖMNING AV BEHOV AV KOMMUNAL T 
VERKsAMHETSOMRÅDET 
Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster så är kommunen enligt 6 § 
skyldig att anordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det 
krävs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 

Tekniska kontoret anser att verksamhetsområdet i detta fall behöver utökas att 
omfatta fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18 och Sand 1:26 med hänsyn till människors 
hälsa. Dioxin är inte akuttoxiskt men vid långtidsexponering kan dioxin vara 
cancerframkallande. Med tanke på att Såg-och kvarnverkesamheten har bedrivits 
mellan 1905 och 1982 kan dricksvattnet varit belastat med förhöjda dioxin halter 
under lång tid. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
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En utökning av kommunalt verksamhetsområde innebär att kommunen anvisar 
anslutningspunkt vid respektive fastighetsgräns för de båda fastigheterana. 
Fastighetsägarna betalar anslutningsavgift enligt gällande taxa för anslutning till 
vatten- och spillvattennätet Fastighetsägaren beskostar projektering och 
ledningsdragning från anslutningspunkt till de egna husen. 

Kostnader 
Kostnaden för projektering och utbyggnad av det kommunala nätet kommer att 
belasta VA-kollektivet inom befintlig ram. 
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JimSALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Salbohed så 
att fastigheterna Sand 1:2, Sand 1:18och Sand 1:26 omfattas i verksamhetsområdet. 

TEKNISKA KONTORET 

Lisa Granström 
Chef Samhällstekniska enheten 

BILAGOR: 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut 
Barnchecklista avseende FNs konvention om barnets rättigheter 

3 (3) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

ÄRENDE 
Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp i Salbohed så att 
fastigheterna Sand 1:2 och Sand 1:18 omfattas av verksamhetsområdet 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 
landsbygden, nu eller i framtiden? 

JA r2J NEJD 

VID JA- HUR BEDÖMER NI ATT BESLUTET P Å VERKAR: 

1. att det blir lättare eller svärare att bo på landsbygden? 

l så fall, på vilket sätt? 

För de aktuella fastigheterna säkerställs dricksvattenförsörjningen nu och på sikt. 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? 

l så fall- på vilket sätt? 

Enbart temporärt under projektering och byggnation. 

3. att det ökar eller minskar tillgängen till god service på landsbygden? 

l så fall, på vilket sätt? 

Servicen ökar för de aktuella fastigheterna .. 

l (l) 
2015·02-18 

CHECKLISTA 
JE NNY SIVARS 

DIREKT: 0224-74 7410 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

CHECKLISTA 

l (2) 
2015-02-18 

CHECKLISTA 
JENNY SIVARS 

DIREKT: 0224-74 74 10 

Barnchecklista avseende FN :s konvention om barnets rättigheter 

ÄRENDE 
Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten- och avlopp i Salbohed så att 
fastigheterna Sand 1:2 och Sand 1:18 omfattas av verksamhetsområdet 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
På vilket sätt?/ Varför inte? 
Barn- och ungdomar som nyttjar dricksvatten från aktuella fastigheter får ett säkert 
dricksvatten att konsumera. 

VID lA SKA DENNA BARNKONSEKVENSANALYS FYLLAS I 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta JA 0 
rummet? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Barnen som bor och vistas på fastigheterna får en säker dricksvattenförsörjning 
nu och i framt iden. 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Motiveringen för att ansluta dessa fastigheter är att allmäna vatten- och 
avloppstjänser ska erbjudas där det behövs med hänsyn till hälsa eller miljön. 
Vid dessa fastigheter är hälsa argumentet. Barn är extra känsliga för miljögifter 
av olika slag och denna åt gärd eliminerar risken för att de ska utsättas för 
skadliga ämnen genom dricksvattnet. 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas 
med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, hälsa, 
funktionshinder , tro eller social ställning? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Alla har rätt till rent vatten. Genom åtgärden kommer barn- och ungdomar 
erbjudas ett vatten som inte är påverkat av det föroreningsskadade området. 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

På vilket sätt? l Varför inte? 

Övrigt som bör tas hänsyn till 

Skriv här .. . 

JA[8J 

NEJ 0 

NEJ 0 

NEJ 0 

NEJ t:8J 



n sALA rt;; KOMMUN 

§59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Dnr 2015/263 

Omdisponering av medel i investeringsbudget; tekniska kontoret 

INLEDNING 
Begäran från tekniska kontoret att få omdisponera medel i investeringsbudget från 
lokalprogrammet till parkprogrammet 

Beredning 
Bilaga KS 2015/60/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 63 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att omdisponera 250 tkr i investeringsbudget för Fastigheter med kulturhistoriskt 
värde från lokalprogrammet till parkprogrammet 

BESLUT 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att omdisponera 250 tkr i investeringsbudget för Fastigheter med kulturhistoriskt 
värde från lokalprogrammet till parkprogrammet 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

7 (47) 



B ~~b~ iiilaga ;{S 2015/60/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

SKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

Omdisponering av medel i investeringsbudget 
Lokalprogram 

Investeringsprojekt Fastigheter med kulturhistoriskt värde, budget 250 tkr, avser 
orobyggnation av bro vid Väsby Kungsgård, varför projektet bör omdisponeras till 
parkprogrammet 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att omdisponera 250 tkr i investeringsbudget för Fastigheter med kulturhistoriskt 

"hl~ till P"kpmg,=mct 

Anders Almroth 
Chef tekniska kontoret 

2015-03-18 
SKRIVELSE 



§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Dnr 2015/294 

Förslag till ny sotningstaxa 

INLEDNING 
sotningsindex för 2015 är fastställt till1,87 o/o för den kommun, som i likhet med 
Sala fastställde 2014 års taxa från och med l april2014. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/76/1, missiv 
Bilaga KS 2015/76/2, ny taxa 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 84 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga 2015/76/2, med en timer
sättning av 431 kronor, att gälla från och med den 1 april2015, 
att den gamla taxan därmed upphävs, samt 
att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med sot
ningsindex. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill anta förslag till sotningstaxa i enlighet med Bilaga 2015/76/2, med en 
timersättning av 431 kronor, att gälla från och med den l april2015, 

att den gamla taxan därmed upphävs, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med 
sotningsindex. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

10 (47) 



B~~~~ Bilaga ;:s 2015/76/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 
Virve Svedlund 

Förslag till ny sotningstaxa 2015 

Ink. 3 o 
Uiarienr ..-
d-J)h 

sotningsindex för 2015 är fastställt tilll,87 o/o för den kommun, som i likhet med 
Sala fastställde 2014 års taxa från och med den l april2014. 

Kommunfullmäktige har i beslut§ 73/2005 delegerat till kommunstyrelsen att 
justera taxan i enlighet med sotningsindex. 

Göran Cederholm, räddningschef, har tittat på de olika objektspriserna i den 
gällande sotningstaxan. I Salas taxa finns inget objektspris för miljögodkänd, 
fastbränsleeldad värmepanna. l det nya taxeförslaget föreslås därför ett tillägg med 
ett nytt objekt,§ 2, punkt c, miljögodkänd panna, eldad helt eller delvis med fast 
bränsle, med en objektstid av 35, 32 minuter. Anledningen till detta är att 
utvecklingen av vedpannor har gått framåt och idag har de flesta fastbränsleeldade 
värmepannor någon form av rökgasfläkt som är en del av rökgasväggarna och ska 
rengöras. Detta tar ca 5 minuter längre tid än en konventionell vedpanna. Det är 
mindre sot och tjära men mer skruvande. 

Kommunstyrelsen föreslås även fortsättningsvis få delegation att årligen justera 
taxan, i enlighet med sotningsindex. 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till sotningstaxa i enlighet med bilaga, med en timersättning av 431 
kronor, att gälla från och med den l april 2015, 

att den gamla taxan därmed upphävs, samt 

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera taxan i enlighet med 
sotningsindex. 

Virve Svedlund 
kommunjurist 

1 (1) 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
V<ixel: 0224-74 70 00 

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

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunjurist 

Medborgarkontoret 
virve. sved l und@ sala. se 

Direkt: 0224-74 70 11 



Sala kom 

sotningstaxa 

Objekt i småhus 

Kronor från den 1 april 2015 exkl. moms. 

§ 1. Grundavgift 

Inställelse för utförande av arbete enligt§ 2 under ordinarie sotningstur per gång. 

1. Helårsbebott hus 
(12,74 minuter x 7,18 kr) 91 kr 

2. Fritidshus 
(21,72 minuter x 7,18 kr) 156 kr 

§ 2. Objektsavgift (kr/enhet) 

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och 
förbindelsekanal eller bikanal. 

1. Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcalfh (ca 60 kW) 

a. eldad uteslutande med olja: 
182 kr 

b. eldad helt eller delvis med fast bränsle: 
218 kr 

c. miljögodkänd panna, eldad helt eller delvis med fast bränsle: 
254 kr ( objektstid =b+ 5,00 minuter) 

2. Braskamin 
162 kr 

3. Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder 
144 kr 

§ 3. Tilläggsavgift 

1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1.0 m längd 

a. 1,0 -2,5 m: 
28 kr 

b. 2,6 -5,0 m: 
68 kr 



c. Mer än 5,0 m; timersättning tas ut enligt§ 11. 

2. Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller horisontell kanal av 
högst 2,5 m längd. 
21 kr 

Övriga objekt 

§ 4. Inställelseavgift 

Avgift enligt§ 5.1 inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt 
belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas 
tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man 
och timme med pris, som anges i § 11. 

§ 5. 

1. sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanaL För den till 
rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och 
för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt kolumn b. 

Tabell l. Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal 

Normaleffekt Mcal/h (ca kW) l a = huvudpanna llb = sidopanna l 
/i=-S=O=( -=6=0)==========illi=En=1.=§=2,=p=kt=1=====11116 kr l 

[s1-100 (61-120) lb7 kr 11212 kr J 
1101-1SO (121-180) /1391 kr /126S kr J 
li=1=S1=-=2=00==(1=8=1=-=24=0=)================'1i=44=9==kr============~~~~3=2=3=k=r==========l 
1201-2SO (241-300) 11471 kr 11346 kr l 

2S1-300 (301-360) lisas kr 11380 kr 

2. För sotning eller rensning av annat än för objekt i småhus och§ 5.1 angivet objekt 
uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i § 11. Parterna må träffa 
överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 



!i 6. Tilläggsavgift 

1. Separat rökkanal till sidopanna: 
29 kr 

2. stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt§ 5.1; 
timersättning uttas enligt§ 11. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris 
beräknat efter tidsåtgång. 

Undersökningsarbeten med mera 
För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och 
timme med pris, som anges i§ 11 samt transportersättning enligt§ 9. 

Särskilda bestämmelser 

!i 7. Särskild ersättning 

Om vid utförande av arbete enligt§ 2, § 3 och§ 5.2 undantagsförhållande föreligger genom 
avvikelse av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i § 
11. 

1. sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i 
TFN), 

2. anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning 
av standardverktyg, 

3. för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och 
andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår 
till eller överstiger i § 11 angiven debiteringsperiod, 

4. blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka, 

5. användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara 
blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av 
anläggningsfet 

6. fastsättning av arbetsredskap i kanal e.dyl. 

§ 8. Lös väggstege 

För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe uttas 
tilläggsavgift med: 
43 kr 
dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt§ 11, därest tidsåtgången 
uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod. 

§ 9. Extra inställelse 

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan 
giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök 
ersättning per man och timme med pris som anges i § 11 samt transportersättning. Härjämte 
uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enligt§ l eller§§ 4-6 samt en 



administrationsavgift av: 
65 kr. 

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad 
km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för 
befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. 

Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat 
transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden. 

§ 10. Arbete utom ordinarie arbetstid 

För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt 
under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i§ 11 
samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

§ 11. Timersättning 

Timersättning utgår med: 
431 kr 
innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie 
arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas 
påbörjad halvtimme som hel halvtimme. l övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid 
samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet. 

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. 

§ 12. Kostnad för teknisk utrustning 

r angivna ersättningar ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande 
av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår 
tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande. 



Sveriges 
Kommuner 
och landsting 

CIRKULÄR 15:12 

Avdelningen för tillväX1 och samhällsbyggnad 
Max Ekberg 

sotningsindex 2015 

2015-03-20 

Räddningsnämnd 
Räddningstjänstforhund 
Räddningschefer 

För kommun som i avtal med Skorstensfejannästare beslutat om tillämpning av 
sotningsindex enligt Svenska Kommunforbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, gäller foljande sotningsindex från 2015-04-01: 

sotningsindex 2015 -1,87% 
(Detta index gäller for kommuner som även år 2014 tillämpade sotnings index.) 

De värden som ligger till grund for sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet 
mellan Sveriges Skorstensfejannästares Riksforhund och Svenska 
Kommunalarbetareforbundet (2,31 %), dels Konsumentprisindex for 
12-månadersforändring i februari (O, l %). 

Beroende på när sotningsindex infordes forra året och när det infors i år så måste man 
ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från foregående år. Detta görs 
genom att multiplicera sotningsindex med en faktor (12/antal månader till! april 
kommande år). Om t. ex. sotningsindex in fors l maj 2015 ska sotningsindex 
multipliceras med faktorn (12/11), då det är Il månader fram till! april2016. Likaså 
måste motsvarande uppräkning av sotningsindex 2014 dras bort från årets index. 

sotningsindex blir således beroende på både när index infordes 2014 och när det 
infors 2015, enligt f6ljande: 

Infdrande av index l april2014 

l april2015 1,87% 

l maj 2015 2,04% 

l juni 2015 2,24% 

l juli 2015 2,49% 

Sveriges Kommuner och landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

l maj 2014 ljuni2014 l juli 2014 

1,71% 1,52% 1,29% 

1,88% 1,69% 1,46% 

2,08% 1,89% 1,66% 

2,33% 2,/4% 1,91% 
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Sveriges 
Kommuner 
och landsting 

CIRKULÄR 15:12 
2015-03-20 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av 
Max Ekberg, telefon 08-452 78 57 och Edward Hallgren, telefon 08-452 70 46. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
A elningt;nfi\r tillväxt och samhällsbyggnad 

l l 

u 
Gunilla Glasare 

l 

Ann-Sofie Eriksson 
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KOMMUN 

§ 66 

Juster-an\s sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Dnr2015/296 

Likvidation av Sala Industrifastigheter AB (S!FAB} 

INLEDNING 
Sala kommun arbetar med att rationalisera koncernens fastighetsförvaltning. Dessa 
effektiviseringar omfattar även SIFAB och dess fastigheter. Förslag från kommun
styrelsens ordförande om att bolagets fastigheter överlåts till kommunen och att 
bolaget därefter likvideras. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/81/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 89 

Controller Inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att uppdra till Sala kommuns ägarombud vid SlFABs stämma att fatta beslut om att 
inleda en likvidationsprocess av bolaget, 
att SIFABs fastigheter innan likvidationen överläts till Sala kommun till 
marknadsvärde, samt 
att föreslå SIFABs ordförande Dick Forsberg som likvidator. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till Sala kommuns ägarombud vid SIFABs stämma att fatta beslut om att 
inleda en likvidationsprocess av bolaget, 

att SIFABs fastigheter innan likvidationen överlåts till Sala kommun till 
marknadsvärde, samt 

att föreslå SIFABs ordförande Dick Forsberg som likvidator. 

Utdrag 

kornmunfullmäktige 

!J5 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Likvidation av Sala Industrifastigheter AB 

Bolagsordningen för Sala Industrifastigheter AB antogs av kommunfullmäktige 
2011-10-31 och anger att bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sala 
kommun köpa, sälja, äga, bebygga, förvalta, hyra ut och med nyttjanderätt upplåta 
lokaler för industri-, kontor-, handels-, service- eller hantverksändamål eller därmed 
jämförlig verksamhet samt bidra till stadsutvecklingen. Sala Industrifastigheter AB 
förvaltar idag fastigheterna MånsOls utvärdshus samt fastigheten Tränaren 11 i 
Östra kvarteren. Bolaget har under 2014 haft alla sina lokaler uthyrda och redovisat 
ett resultat på 24 11 O kr. 

Fastigheten Tränaren 11 ingår i det programarbete som påbörjats för att utveckla 
och förnya Östra kvarteren. 

Sala kommun arbetar med att rationalisera koncernens fastighetsförvaltning. Dessa 
effektiviseringar omfattar även SIFAB och dess fastigheter. För att uppnå bästa 
möjliga effektivitet i fastighetsförvaltningen föreslås att SIFABs fastigheter överlåts 
till kommunen och att bolaget därefter likvideras. 

Detta förslag stöds bland annat av sammanträdesprotokoll från 2014-05-08 Dnr 
2013/332 gällande "Förslag till politisk organisation, förvaltningsorganisation samt 
arvodesersättningar i Sala kommun 2015-2018" där den parlamentariska gruppen 
föreslår att Sala Industrifastigheter AB även kallat S!FAB ska avvecklas. 

Mot bakgrund av detta föreslår jag att 

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ge i uppdrag till Sala kommuns ägarombud vid Sala Industrifastigheter ABs 
stämma att fatta beslut om att inleda en likvidationsprocess av bolaget, 

att SIFABs fastigheter innan likvidationen överlåts till Sala kommun till 
marknadsvärde samt 

att föreslå SIFABs ordförande Dick Forsberg som likvidator. 

Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens ordförande (C) 

l (l) 
2015~0BO 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

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

Caro!a Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsson @sala.se 
Direkt: 070-1618345 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Borgen för Sala Silvergruva AB 

INLEDNING 

Dnr 2015/286 

Sala Silvergruva AB har lämnat en ansökan till Sala kommun om ombildning av 
befintliga tre borgensåtaganden till ett borgensåtagande samt utökande av bor
gensåtagande för ny checkkredit. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/82/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/82/2, ansökan från Sala Silvergruva AB 
Ledningsutskottets beslut 2015-04-07, § 90 

Controller Inger Lindström och redovisningsekonom Anna Cedervång deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för Sala Silvergruva ABs 
krediter i Sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 
kronor i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån, 
att Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på 
2.500.000 kronor för Sala Silvergruva AB, 
att Sala Silvergruva AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 %, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef 
Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån till Sala Silvergruva 
AB. 

Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag, dock med ett förtydligande i sista att-satsen som 
får följande komplettering: ... att teckna borgen för beviljade lån, nytt borgensåtag
ande på maximalt 5.682.522 kronor och ny kontokredit på 2.500.000 kronor, till Sala 
Silverguva AB. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps (S) tilläggsyrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för Sala Silvergruva ABs 
krediter i Sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 
kronor i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån, 

att Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på 
2.500.000 kronor för Sala Silvergruva AB, 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

att Sala Silvergruva AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5 o/o, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef 
Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån, nytt borgensåtag
ande på maximalt 5.682.522 kronor och ny kontokredit på 2.500.000 kronor, till 
Sala Silvergruva AB. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Ekonomikontoret 
Mårten Dignell 

Borgen Sala Silvergruva AB 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- 3 o 
•"10"'dOi5 IZ'i?h 1"''"""2 
Opb: 

sala Silvergruva AB har i protokoll daterat 2015-03-25 framställt önskemål om att 
kommunen ska ta ett beslut om att utöka sitt borgensåtagande med 2.500.000 
kronor. 

Idag uppgår Sala kommuns sammantagna borgensåtaganden för Sala Silvergruva 
till 5.682.522 kronorfördelat på två lån på 2.717.950 kronor respektive 214.572 
kronor samt en kontokredit på 2.750.000. 

Önskemålet från bolagets sida är att ombilda ovanstående beskrivna belopp på 
5.682.522 kronor till ett samlat lån samt att kommunen utökar sitt 
borgensåtagande med 2.500.000 kronor för att Sala Silvergruva AB ska kunna 
teckna en ny kontokredit. 

Mot bakgrund av detta föreslår jag att 

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ersätta Sala kommuns befintliga borgensåtaganden för Sala Silvergruva ABs 
krediter i sala Sparbank med ett nytt borgensåtagande på maximalt 5.682.522 kr 
i samband med att bolaget lägger om sina befintliga lån, 

att Sala kommun undertecknar ett borgensåtagande för en ny kontokredit på 
2.500.000 kr för Sala Silvergruva AB, 

att Sala Silvergruva AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5% 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt 
ekonomichef Mårten Dignell att teckna kommunens borgen för beviljade lån till 
Sal,a. silvergruva AB. 

f\ ( \ 
~lJi:t:i ---~-

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens or f{)~ande (C) 

1{11 
2015·03-30 

SKRIVEI.SE 

SAtAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

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

Mårten Dlgnell 
Ekonomichef 

Ekonomikontoret 
marten. digne!l@ sala.se 



............... Dilaga ~(S 201 32/2 

r!JIIIr!J ---
ISALA l 
SILVERGRUVA 

SALA KOIVIMUN 
Kommunstyrelsens förva!tnlng 

Ink. 2015 -03- 2 b 

En investeringför framtiden 

EUROPElSKA UNIONEN 
Europeiska regionala 

iJ!veckfir.gslonden 

Ansökan om ombildning av befintliga tre borgensåtaganden till ett samt 
utökande av borgensåtagande för ny checkkredit 

Bakgrund: 

För närvarande har Sala kommuns borgensåtaganden för Sala Silvergruva AB för en summa på 

totalt 5.682.522 kr. Denna summa är fördelad på två lån på 2.717.950 kr respektive 214.572 kr samt 

en kontokredit på 2.750.000 kr. Under en längre tid har den ovan nämnda checkkrediten fungerat 

som ett lån, samtidigt som pantbrev som tidigare lösgjorts visat sig inte blivit godkända som 

säkerheter. 

Ansökan: 

Sala Silvergruva önskar slå samman dessa tre borgensåtagande till ett för kunna lägga samman lån 

och checkkredit till ett lån på 5.682.522 kr som ska amorteras i enlighet med tidigare plan, samt 

ansöka om ett utökat borgensåtagande på 2 500 000 :-som säkerhet för checkkredit som skall 

säkerställa bolagets förmåga att hantera de likviditetssvängningar som regelmässigt följer av 

verksamhetens art. 

Sala 2015-03-25 

j 
• j l lj. ) ft. UJJ., « #1 c>t-· c ...-tA ~.-vU t.~ 

\ 
Lena Hjelm-WaiiE~n, ordf. 

Sala Silvergruva AB 

Katarina Litzen, VD 

Sala Silvergruva AB 
Drottning Ch ristinas Väg 

733 36 SALA 
www.salasilvergruva.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Dnr 2014/1176 

Svar på motion om avtackning av fullmäktigeledamöter 

INLEDNING 
Tommy Johansson (S) inkom den 21 november 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att demokratiberedningen ska få i uppdrag att arbeta fram 
riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar kommunfullmäktige, och att 
riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/43/1, svar på motion 
Bilaga KS 2015/43/2, yttrande från personalkontoret 
Bilaga KS 2015/43/3, yttrande från demokratiberedningen 
Bilaga KS 2015/43/4, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 45 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
m bifalla motionen, 
att ge demokratiberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning 
av ledamöter som lämnar fullmäktige, 
att riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015, 
samt 
att uppmana demokratiberedningen att i sitt arbete med att ta fram riktlinjer 
särskilt uppmärksamma de av kommunstyrelsen antagna "Riktlinjer för gåvor 
från arbetsgivaren till medarbetare och förtroendevalda". 

Ulrika Spåreho (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag, dock med följande tillägg: att riktlinjerna även 
ska gälla för uppvaktning av ledamöter vid födelsedagar. 

Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till Ulrika Spårebos (S) tilläggsyrkande. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 
att ge demokratiberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning 
av ledamöter som lämnar fullmäktige 
att riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015, 

samt 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

att riktlinjerna även ska gälla för uppvaktning av ledamöter vid födelsedagar, 
samt 

att uppmana demokratiberedningen att i sitt arbete med att ta fram riktlinjer 
särskilt uppmärksamma de av kommunstyrelsen antagna "Riktlinjer för gåvor 
från arbetsgivaren till medarbetare och förtroendevalda". 

J"''T~'/ (0 
'iJ 

Utdragsbestyrkande 

"-lJ, 

cH? 
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2015-03-02 
DIARIENR: 2014/1176 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

, S/1LA KOMMUf~ 7 Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- O 3 

Svar på motion om avtackning av fullmäktigeledamöter 
Tommy Johansson (S) inkom den 21 november 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att demokratiberedningen ska få i uppdrag att arbeta fram 
riktlinjer för avtackning av ledarnöter som lämnar kommunfullmäktige, och att 
riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015. 

Motionären skriver att vid avtackning av ledarnöter som satt i kornmunfullmäktige 
under den senaste mandatperioden uppkom några märkliga situationer. Tavlan av 
Bo Svärd delades ut till en person som blev ordinarie ledarnot vid samma möte och 
till en person som varit ledarnot i över 25 år. Några ledamöter som blev nya 
ledamöter i nya fullmäktige blev inte avtackade alls då enbart ordinarie ledarnöter 
som slutade helt blev föremål för avtackningen. 

Demokratiberedningen bör, i sitt uppdrag, även ta med ledamot/ersättare som 
avgår mitt under en mandatperiod om skälet är flytt från kommunen eller om 
sjukdorn gör att uppdraget inte kan fullföljas. 

Motionen har remitterats till personalkontoret och kornmunfullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-02 om riktlinjer för gåvor från Sala kommun 
till medarbetare och förtroendevalda. Riktlinjerna syftar till att underlätta 
likabehandling samt en enhetlig hantering av dessa frågor. Gåvor från Sala kommun 
till medarbetare och förtroendevalda ska rymmas inom de rarnar som medger 
skattefri förrnån för mottagaren. 

l riktlinjer för gåvor från arbetsgivaren står det: 

Avtackning när anställning upphör 

För oss är det lika viktigt med ett bra avslut för en medarbetare som en 
bra början. Därför är det brukligt med avtackning för den som sagt upp 
sig för att sluta hos oss. Arbetsgivaren kan bjuda på enklare förtäring (t ex 
gemensamt fika) och överlämna en blomma. Detta under förutsättning att 
medarbetaren själv vill. 

För medarbetare som varit anställda i sex år eller längre kan även en 
minnesgåva ges från Sala kommun. (Tidsgränsen sex år har grund i 
skattelagstiftningen och innebär att en gåva vid avslut efter sex års 
anställning är skattefri). Gåvans värde får variera eftersom 
anställningstider varierar. Föreslaget riktvärde är 500- 1 000 kr. 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

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

www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .g u nnarsson@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7101 
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Kommunstyrelsen 

r linje med ambitionen om enhetlig hantering föreslås "Riktlinjer för gåvor från 
arbetsgivaren" även gälla ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige med följande 
tolkning: 

• "anställning" i antagna riktlinjer likställs med "tid som förtroendevald" 

• KF ledamöter/ersättare ingår i begreppet "medarbetare" vid tolkning av 
riktlinjer 

• Uttrycket "den som sagt upp sig" i antagna riktlinjer likställs för 
förtroendevald/ersättare med "inte fått nytt förtroende av väljarna", "inte 
föreslagen av sitt parti" eller "valt själv att sluta". 

• Uttrycket "arbetsgivaren" i antagna riktlinjer likställs för 
förtroendevald/ersättare med uppdragsgivare (kommunfullmäktiges 
ordförande) för fullmäktigeledamot/ersättare 

Anställd medarbetare som, under pågående anställning, fortsätter verka för 
kommunen men byter yrke, uppgifter, verksamhet eller enhet inom Sala kommuns 
organisation betraktas inte som avslutad. Avtackning blir aktuell först när 
anställningen upphör och det inte längre finns något ömsesidigt, formellt åtagande. 
En sådan tolkning även beträffande förtroendevalda fullmäktigeledamöter förordas 
för konsekvent hantering. 

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

att bifalla motionen 
att ge demokratiberedningen i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för avtackning av 
ledamöter som lämnar fullmäktige 
att riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015 
samt 
att uppmana demokratiberedningen att i sitt arbete med att ta fram riktlinjer 
särskilt uppmärksamma de av kommunstyrelsen antagna "riktlinjer för gåvor från 
arbetsgivaren till medarbetare och förtroendevalda". 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

2 (2) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
jan e Allansson 

YTTRANDE 

l (l) 
2014-12-22 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om avtackning av fullmäktigeledamöter 
Medborgarförslag om avtackning av fullmäktigeledamöter har kommit personalkontoret 
tillhanda för yttrande. 

Rubricerad motion efterlyser riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar fullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-27 om riktlinjer för gåvor från Sala kommun till 
medarbetare och förtroendevalda. Riktlinjerna syftar till att underlätta likabehandling samt en 
enhetlig hantering av dessa frågor. Vidare ska gåvor från Sala kommun till medarbetare och 
förtroendevalda i Sala kommun rymmas inom de ramar som medger skattefri förmån för 
mottagaren. Citat ur antagna riktlinjer: 

"Avtackning när anställning upphör 

För oss är det lika viktigt med ett bra avslut för en medarbetare som en bra början. Därför är det 
brukligt med avtackning för den som sagt upp sig för att sluta hos oss. Arbetsgivaren kan bjuda 
på enklare förtäring (t ex gemensamt fika) och överlämna en blomma. Detta under förutsättning 
att medarbetaren själv vill. 

För medarbetare som varit anställda i sex år eller längre kan även en minnesgåva ges från Sala 
kommun. (Tidsgränsen sex år har grund i skattelagstiftningen och innebär att en gåva vid avslut 
efter sex års anställning är skattefri). Gåvans värde får variera eftersom anställningstider 
varierar. Föreslaget riktvärde är 500- l 000 kr." 

!linje med ambitionen om enhetlig hantering föreslås "Riktlinjer för gåvor från arbetsgivaren" 
även gälla ledamöter/ersättare i kommunfullmäktige med följande tolkning: 

• "anställning" i antagna riktlinjer likställs med "tid som förtroendevald" 

• KF ledamöter f ersättare ingår i begreppet "medarbetare" vid tolkning av riktlin j er 

• Uttrycket "den som sagt upp sig" i antagna riktlinjer likställs för förtroendevald/er
sättare med "inte fått nytt förtroende av väljarna", "inte föreslagen av sitt parti" eller 
"valt själv att sluta". 

• Uttrycket "arbetsgivaren" i antagna riktlinjer likställs för förtroendevald/ersättare med 
uppdragsgivare (kommunfullmäktiges ordförande) för fullmäktigeledamot/ersättare 

Anställd medarbetare som, under pågående anställning, fortsätter verka för kommunen 
men byter yrke, uppgifter, verksamhet eller enhet inom Sala kommuns organisation 
betraktas inte som avslutad. Avtackning blir aktuell först när anställningen upphör och det 
inte längre finns något ömsesidigt, formellt åtagande. En sådan tolkning även beträffande 
förtroendevalda fullmäktigeledamöter förordas för konsekvent hantering. 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

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

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

Jane Allansson 
Personalchef 

jan e .alla nsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 72 31 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Ink. 

Yttrande över motion om avtackning av fullmäktigeledamöter 

Fullmäktiges presidium väljer att avvakta med slutligt ställningstagande tills 

Personalkontoret har avgett sitt yttrande. 

Fullmäktiges presidium 

Elisabet Pettersson 

Christer Gustafsson 

Emil Andersson 

27 
Aktbilaga 
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Kommunfullmäktige 

Sala Kommun 

Motion om avtackning av fullmäktigeledamöter. 

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 
;\ 
t- ', /j 
i i (\/ l 

sal</20~~-11-21 
~J;_A ·~ 

. \ 

Tommy of\ansson (S) 

J 
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Justq'"'.\'.·. sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Svar på motion om förskola i Varmsätra 

INLEDNING 

Dnr 2014/761 

ErikÅberg (MP) inkom den 23 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/44/1, svar på motion 
Bilaga KS 2015/44/2, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2015/44/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-10, § 46 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

iJj 
Utdragsbestyrkande 

24 (47) 



l SAlA Bilasa 

KOMMUN 

i~S 2015/4t~/1 
1 (1) 

2015-03-03 

DIARIENR: 2014/761 

AlA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- O 4 
Diarienr 

flO!~ 

Svar på motion om förskola i Varmsätra 

ErikÅberg (MP) inkom den 23 maj 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att Sala kommun utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

Motionären skriver att Varmsätra skola är en välfungerade 1-6 skola, men att det 
saknas förskola i närheten av skolan. Föräldrarna måste skjutsa sina barn till Sala 
för att få barnomsorg. Detta leder till onödiga transporter och miljöpåverkan. Att 
starta en förskola i Varmsätra skapar dessutom fler platser på förskolorna i Sala 
stad. 

Det har satsats på nya förskolor i Sala stad, men man behöver också satsa på 
barnfamiljer på landsbygden. Man måste se det ur ett långsiktigt ekonomiskt 
perspektiv för att få en positiv utveckling på landsbygden i hela kommunen. 

Bildnings- och lärandenämnden har yttrat sig över motionen. 

I sitt yttrande skriver nämnden att det i dagsläget finns underlag för cirka fyra-fem 
avdelningar vid en nyttjandegrad på 90 %i upptagningsområdet Enbart i 
Varmsätra skolas närhet finns i dagsläget underlag för drygt två avdelningar. Det 
förutsätter att alla i området väljer Varmsätra och att ingen tillkommer från andra 
områden. 

Fullmäktige har i strategisk plan för 2015-2017 budgeterat 28 mkr för investering i 
en ny skola/förskola i Varmsätra för 2017. Investeringsmedel finns även avsatta till 
ett nytt tillagningskök 

En ny förskola är en omfattande investering. En stor satsning görs de närmaste åren 
i Ransta, med ny förskola och skola på orten. I den processen kommer mycket 
lärdom att vinnas, som kan tas tillvara när fokus sätts på Varmsätra 2017. 

Min uppfattning är att den fråga som motionären lyfter i sin motion har hanterats i 
och med kommunfullmäktiges beslut om strategisk plan 2015- 2017. 

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

att anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande (C) 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

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

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sa!a.se 
www.sala.se 

Caro!a Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

ca ro la .gunna rsso n@sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 



B ?o~~~ nilaga ;;:s 2015/44/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLFÖRVALTNINGEN 

SALA KOMM~!\1 1 '81 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 5 

§ 67 

Sammanträdesdatum 

2014-09-16 
Dlarienr . , J'ktbi!aga 
in'u!}!J '?. 

.::X,/U l l ! ' D ' v 

Dnr 2014/803 

Motion om förskola i Varmsätra 

INLEDNING 
Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheterna att starta förskola i 
anslutning till Varmsätra skola. 

Motionären uppfattar att det saknas förskola i Varmsätra och att detta leder till 
onödiga transporter och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen 
till Sala och väljer sedan en skola i Sala. 

Det behövs också totalt sett fler förskaleplatser i Sala. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/36/1, missiv 
Bilaga BLN 2014/36/2, motion 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

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

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

--ptdcagsbestyrkande 

l 



SKOLFÖRVALTNINGEN 

MISSIV 

Bildnings- och lärandenämnden 
Sala kornmun 

Remissvar på motion om förskola i Varmsätra. 

INLEDNING 

1{2) 
2014-08-22 

DNR 2014/803 
ÄRENDE 11 

BILAGA BLN 2014/36/1 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Kommunstyrelsens förvaltning har hos bildnings- och lärandenämnden begärt 
yttrande angående motionen enligt rubriken. Yttrandet skall ha inkommit senast 29 
augusti 2014 för diarieföring. skolkansliets registrator har meddelat att 
skolnämnden inte har möjlighet att behandla ärendet inom utsatt tid, men att det 
finns med på dagordningen vid nämndens sammanträde 16 september. 

Ärendet 
Motionären yrkar att kommunen utreder möjligheterna att starta förskola i 
anslutning till Varmsätra skola. 

Motionären uppfattar att det saknas förskola i Varmsätra och att detta leder till 
onödiga transporter och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen 
till Sala och väljer sedan en skola i Sala. 

Det behövs också totalt sett fler förskaleplatser i Sala. 

övriga bakgrundsfakta/skolförvaltningens yttrande 
I folkbokföringsregistret KIR fanns 26 augusti 2014 följande antal barn registrerade 
i Varmsätra skolas upptagningsområde: 

--· -~~---~ ~----~~---~-

Födda år Varmsätra Tärna Kurnia Totalt 

2014 {tom26aug} 4 2 o 6 

2013 8 3 4 15 

2012 6 2 o 8 

2011 8 5 4 17 

2010 8 5 7 20 

2009 11 3 5 19 

Det finns i dagsläget underlag för cirka fyra-fem avdelningar, vid en nyttjandegrad 
på 90 procent i upptagningsområdet. Enbart i Varmsätra skolas närhet finns i 
dagsläget underlag för drygt två avdelningar. Det förutsätter att alla i området väljer 
Varmsätra och att ingen tillkommer från andra områden. 

Skolan har utifrån en genomsnittlig årskull (2009-2013) på cirka 16 barn ett troligt 
underlag på runt 110 elever under överskådlig tid, varav ungefär hälften bor i 
skolans närområde. Även elever i skolans närområde är i de flesta fall beroende av 
skolskjuts. 



skolförvaltningen 

Fullmäktige har i strategisk plan för 2015-2017 budgeterat 28 mkr för investering i 
en ny förskola i Varmsätra år 2017. Investeringsmedel finns även avsatt till ett nytt 
kök. 

En ny förskola är en omfattande investering. En mycket stor satsning görs de 
närmaste åren i Ransta, med ny förskola och skola på den orten. I den processen 
kommer mycket lärdom att vinnas, som kan tas tillvara när fokus sätts på Varmsätra 
2017. 

Antalet förskolebarn ökar långt över förväntan och de prognoser som finns i Sala 
kommun. Det är i huvudsak en följd av kraftig inflyttning av barnfamiljer. Varmsätra 
är en väsentlig del i lösningen, för att skapa fler platser i förskolan. 

skolförvaltningen är inte främmande för att under en övergångsperiod använda 
provisoriska lösningar i såväl Varmsätra som på andra håll. Detta för att klara den 
ökade efterfrågan tills permanenta lösningar är etablerade. 

Med det följer även behov av utökad ram till förskoleverksamheten. Med fler 
färskoleavdelningar följer ökade driftskostnader. Driftskostnaden per avdelning är 
årligen cirka 2,3 mkr. 

ORDFÖRANDEs FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden föreslås besluta 

iUt föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 

2(2) 
2014-08~22 



bilaga iS 2015/44/3 

Ink. 2014 -05- 2 3 

miljöpartiet de gtöna ~ 
SALA 

Motion angående förskola i Varmsätra 

Varmsätra skola är en mycket väl fungerande 1-6 skola. En brist är dock att det 
saknas förskola i närheten av skolan. Detta innebär att föräldrar får skjutsa 
barnen till Sala när de behöver barnomsorg. Detta bidrar till onödiga transporter 
och miljöpåverkan. En del föräldrar blir vana att skjutsa barnen till Sala och 
väljer sedan en skola i Sala. De föräldrar som inte jobbar i Sala får åka långa 
omvägar med barnen för att anlita kommunens barnomsorg. 

Vi i Miljöpartiet vill satsa på förskolor och skolor på landsbygden. För att 
uppfylla detta så är det lämpligt att satsa på en förskola i anslutning till skolan i 
Varmsätra. Själva skolan behöver också fräschas upp lite, som matsal saknas och 
idrottshallen skulle kunna vara större. Vi har beslutat om tillagningskök på 
skolan då är det bra om förskolan kan ha nytta av det. 
Att få en förskola i Varmsätra skapar dessutom fler platser på förskolor i Sala 
stad. 

Vi har satsat på nya förskolor i Sala stad, men vi behöver också satsa på 
barnfamiljer på landsbygden. Vi måste se det långsiktigt inte bara kortsiktigt 
ekonomiskt, för att få en positiv utveckling på landsbygden i hela kommunen. 

Miljöpartiet de gröna i Sala föreslår 

att kommunen utreder möjligheten att starta en förskola i anslutning till 
Varmsätra skola. 

Q 
~i il'? 

ErikÅberg 

Miljöpartiet de gröna 

AktblllQI 

l 



§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan 

INLEDNING 

t , · r T···
"· Le .C , • 

Dnr 2015/214 

johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under Stockholms 
Pridevecka och IDAHOT. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/63/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/63/2, yttrande från medborgarkontoret 
Bilaga KS 2015/63/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 66 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att Sala kommun fortsättningsvis hissar regnbågsflaggan i samband med att 
Västerås genomför sin P RIDE-festival (25-27 juni 2015), 
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Sala kommuns flaggpolicy med 
anledning av beslutet, samt 
iill i övrigt anse motionen besvarad. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
at!: avslå motionen. 

J ohanna Ritvadatter (V) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande avseende de två första att-satserna, 
dock med tillägget att regnbågsflaggan även hissas i samband med Stockholms 
Pride-vecka. 

Hanna Westman (SBÄ),GustafEriksson (C), Per-Olov Rapp (S) och Monica Fahrman 
(MP) yrkar 
bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande, johanna Ritvadatters (V) 
yrkande samt Magnus Edmans (SD) yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

iill Sala kommun fortsättningsvis hissar regnbågsflaggan i samband med att 
Västerås genomför sin PRIDE-festival (25-27 juni 2015), 

iill uppdra till kommunstyrelsen att revidera Sala kommuns flaggpolicy med 
anledning av beslutet, samt 

Utdragsbestyrkande 

25 (47) 



B sALA 
~KOMMUN 

forts§ 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Reservation 
Johanna Ritvadatter (V) och Magnus Edman (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

26 (47) 



bi KS 2Cl5/63/l 

~~~b~ 
KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

l (l) 
2015-03-19 

DIARIENR' 2015/214- '1 

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan 
johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under Stockholms 
Frideveeka och IDAHOT. 

Motionären skriver att regnbågsflaggan är en internationell symbol för stolthet 
och mångfald hos HBTQ-personer, den står också för tolerans och respekt för 
medmänniskorna. 

Många kommuner hissar regnbågsflaggan under Stockholms Frideveeka och som
liga även under IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia), 
detta för att visa att deras kommun står för mångfald och allas lika värde. 
Motionären tycker att det är dags för Sala kommun att göra detsamma. 

Motionen har remitterats till medborgarkontoret 

Medborgarkontoret har undersökt hur det ser ut i närliggande kommuner och 
konstaterar att det ser olika ut, en del flaggar och andra flaggar inte. 

Stockholm Fri de infaller 2015 27 juli -1 augusti, då finns möjligheten att flagga. 
IDAHOT infaller 17 maj, då Sala kommun redan tidigare flaggar för Norges 
nationaldag. 

Ett alternativ är att Sala kommun väljer att flagga när Västerås har sin FRIDE
festival den 25-27 juni. 

Beräknad kostnad för medborgarkontoret om flaggning ska genomföras är cirka 
4.000 kr per år. Den flaggpolicy som antogs 2014 bör revideras med eventuell 
ändring. 

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

att Sala kommun fortsättningsvis hissar regnbågsflaggan i samband med att 
Västerås genomför sin FRIDE-festival (25-27 /6 2015), 

att uppdra till Kommunstyrelsen att revidera Sala kommuns flaggpolicy med 
anledning av beslutet samt 

atti~vrigt anse moti)Jlle_n besvarad. 

\ ~/ -,\ 
•\ ,· ~ 

Car Gunnarsson 
Kommunstyrelsen~rdföl\lnde (C) 

'~··-~.J 



Pi§l'l SALA Bilaga 
~KOMMUN 

KS 2015/63/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Nina Nilsson CSJ\L4 KOMMUN 

Kommunstyrelsens f6rvaHning 

Ink 

Yttrande av motion om att hissa regnbågsflaggan 

Det har inkommit en motion från (V) angående möjligheten till att hissa flaggan 
under PRIDE-festivalen och även IDAHOT (International Day against Homophobia, 
Transphobia och Biphobia) som infaller 17 maj. 

09 
AklS!Jaga 

~ 

Stockholm Pride infaller 2015 27 juli -1 augusti, möjligheten att flagga under den 
begivenheten finns. Vi har undersökt hur det ser ut i närliggande kommuner och det 
ser olika ut, en del flaggar andra inte. 

Alternativt att Sala kommun istället väljer att flagga när Västerås har sin PRIDE
festival25-27 juni. 

IDAHOT och Norges nationaldag infaller båda den 17 maj, och då Sala kommun 
redan tidigare flaggar för Norges nationaldag så krockar det den dagen. 

Sala kommun antog en Flaggpolicy 2014, och den bör i så fall revideras med 
eventuell ändring. 

Beräknad kostnad för Medborgarkontoret om denna flaggning ska genomföras är 
cirka 4 000 kr per år. 

Mitt förslag är att Sala kommun väljer att flagga i samband med Västerås P RIDE
festival den 25-27 juni 2015, och framöver. 

Sala 2015-03-09 

Nina Nilsson 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

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

Nina Nilsson 
Informatör 

Informationsenheten 
ni n a. n i lsson@sala.se 

Direkt: 0224-74 78 05 



SALA -KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -02- 2 5 

Bilaga KS 2015/ 3 

Kommunfullmäktige l Sala kommun 

Motion om att hissa regnbågsflaggan i Sala 

Regnbågsflaggan är en internationell symbol för stolthet och 

mångfald hos HBTQ-personer, den står också för tolerans och 

respekt för medmänniskorna. 

För de flesta är det självklart att älska och leva med vem man vill, 

men tyvärr inte för oss alla. Det borde vara alla människors rätt att 

få leva i frihet och öppenhet. 

Många kommuner hissar regnbågsflaggan under Stockholms 

Pridevecka och somliga även under IDAHOT (International Day 

Against Homophobia and Transphobia), detta för att visa att deras 

kommun står för mångfald, står för allas lika värde. 

Det är dags för Sala kommun att göra detsamma! 

Därför yrkar jag 

att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under Stockholms 

Pridevecka 

att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under IDAHOT 

Sala 2015-02-23 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

,, 1"' 
• ~· ; t; 

Dnr 2014/1183 

Svar på motion om borttagande av§ 26 i Allmänna lokala ord
ningsföreskrifter i Sala kommun 

INLEDNING 
Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 24 november 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att§ 26 om insamling av pengar i Allmänna lokala ordnings
föreskrifter i Sala kommun tas bort. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/64/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/64/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/64/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 67 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen 
att ta bort nuvarande§ 26om insamling av pengar från Allmänna lokala ordnings
föreskrifter för Sala kommun, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Sala kommun i enlighet med beslutet. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå motionen. 

Monica Fahrman (MP), johanna Ritvadatter (V), Per-Olov Rapp (S), Hanna Westman 
(SBÄ) och GustafEriksson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Magnus Edmans 
(SD) avslagsyrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 

att ta bort nuvarande§ 26om insamling av pengar från Allmänna lokala ord
ningsföreskrifter för Sala kommun, 

samt 

Utdragsbestyrkande 

27 (47) 
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forts§ 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Sala kommun i enlighet med beslutet. 

Reservation 
Magnus Edman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

28 {47} 
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KOMMUN 

Bilaga IS 2015/64/1 
1(2) 

2015-03~19 

DIARIENR: 2014/1183 - '1 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Svar på motion om borttagande av§ 26 i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Sala kommun 
Beatrice Björkskog (Fl) inkom den 24 november 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att§ 26 om insamling av pengar i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter i Sala kommun tas bort 

Motionären skriver att paragrafen, som antogs 2013-05-27, har gjort det krångligare 
att samla in pengar på laglig väg i Sala kommun, eftersom det krävs polistillstånd. 
Det drabbar för närvarande EV-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. 
Motionären skriver att problem istället skapas genom att bötfälla de som försöker 
samla in pengar till sitt uppehälle, eftersom de inte kan betala böterna blir de istället 
skuldbelagda. Ett förbud mot att samla in pengar tvingar inte fram de åtgärder som 
krävs för att hjälpa utsatta grupper och motionären anser inte att de som passivt 
samlar in pengar påverkar säkerhet och ordning i negativ bemärkelse. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning. 

Texten i§ 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun är hämtad 
från SKL:s mall för lokala ordningsföreskrifter och har följande text: 

"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." 

Tanken med införande av paragrafen var att förhindra oseriösa insamlingar av 
pengar. I princip kan vem som helst skaffa en bössa och samla in pengar, som sedan 
stoppas ner i egen ficka, utan att polisen kan göra någonting åt detta. 

Paragrafen är prövad i rätten efter att polisen i Södertälje sommaren 2014 försökte 
använda sig av lagtexten för att bötfälla några personer som satt med 
insamlingsburkar i centrala delarna av södertälje. Polisen ansåg att det var ett brott 
mot deras lokala ordningsföreskrift, som hade samma innebörd som Salas paragraf. 

Tingsrätten gjorde bedömningen att personerna inte utgjorde någon störning mot 
den allmänna ordningen, på grund av att de utförde ett passivt insamlande av 
pengar. 

SAlAKOMMUN 
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Kommunstyrelsen 

l och med att paragrafen är prövad i rätten och den inte kan användas finns det 
därför ingen anledning att ha den kvar. 

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

att bifalla motionen 
att ta bort nuvarande §26 om insamling av pengar från Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Sala kommun samt 

att uppdra till Kommunstyrelsen att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Sala kommun i enlighet med beslutet. 

r\ (\ 
r l t\ u~,) 
~~V~~ 

Carola Gunnarsson /.\ . 
Kommunstyrelsens''\Zrdf&rande (C) 

'~J 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Perskog 

Kommunstyrelsen 

Yttrande angående borttagande av§ 26 i Allmänna 
ordningsföreskrifter för Sala kommun 
Feministiskt initiativ har lämnat in en motion om borttagande av paragrafen om 
insamling av pengar i Sala kommuns lokala ordningsföreskrifter som infördes 2013-
05-27. Paragrafens text är hämtad från SKL:s mall för lokala ordningsföreskrifter 
och har följande text: 

"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." 

Tanken med införande av paragrafen var att förhindra oseriösa insamlingar av 
pengar här i Sala. I princip kan vem som helst skaffa en bössa med texten Rädda 
svältande i Afrika och samla in pengar som sedan stoppas ner i egen ficka utan att 
polisen kunde göra någonting åt detta. Med ovan paragraf finns större möjlighet att 
de insamlingar som sker i Sala utövas av seriösa insamlare som Rädda Barnen och 
Röda korset, där vi vet att pengarna går till rätt saker. 

Sommaren 2014 försökte polisen i södertälje använda sig av lagtexten för att 
bötfälla några utländska personer som satt med insamlingsburkar i centrala delarna 
av Södertälje. Polisen ansåg att det var ett brott mot deras lokala ordningsföreskrift 
som hade samma innebörd som Salas paragraf. Tingsrätten bedömde att tiggarna 
inte utgjorde någon störning mot den allmänna ordningen pga att de utförde ett 
passivt insamlande av pengar. 

I o m att paragrafen är prövad i rätten och den inte kan användas så finns det ingen 
anledning att ha kvar paragrafen. 

Kommunstyrelseförvaltningen yrkar på att kommunstyrelsen ska bifalla motionen 
och besluta om borttagande av§ 26. 

Per Skog 

1(1) 
2015-01-14 

INFORMATION 
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Feministiskt initiativ 

Motion till Kommunfullmäktige i Sala kommun om borttagande av § 26 i 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun. 

20 l 3-05-27 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 EV-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 få sitt uppehälle genom att samla in pengar bara 
ökar problemen. Eftersom de inte kan betala böterna får 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 ordningsföreskrifter 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 ordningsföreskrifter för Sala kommun. 

Sala 2014-11-19 

Med bästa hälsningar 
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Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det bara ska serveras ekologisk frukt på förskolorna i Sala kommun. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/65/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/65/2, yttrande från ekonomikontoret 
Bilaga KS 2015/65/3, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/65/4, yttrande från bildnings- och lärandenämnden 
Bilaga KS 2015/65/5, motion 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 68 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att avslå motionen, samt 
att uppmana kommunstyrelsen/tekniska kontoret att i första hand vid inköp till 
kommunens verksamheter välja ekologiskt odlad frukt. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

m avslå motionen, samt 

att uppmana kommunstyrelsen/tekniska kontoret att i första hand vid inköp till 
kommunens verksamheter välja ekologiskt odlad frukt. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

>i ~JOL 
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SAlA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

KS 2015/65/1 

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan 

1(2) 

2015-03-19 
DIARIENR: 2014/823 - . 

Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att det bara ska serveras ekologisk frukt på förskolorna i Sala kommun. 

Bildnings- och lärandenämnden, upphandlarfunktionen på ekonomikontoret och 
måltidschefen på tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Upphandlingsfunktionen konstaterar att ur ett upphandlingsperspektiv finns det 
inga hinder att ställa krav på att levererad frukt är ekologisk. Det är den 
beställande verksamheten som ställer den typen av krav i en upphandling. Det är 
verksamheten som bedömer om den har resurser att bära den fördyring som kan 
bli följden. Det är också viktigt att ställda krav följs upp, annars riskerar 
kommunen att ställda krav inte följs men att priset- i de fall ekologisk frukt är 
dyrare än annan- ej sänks i motsvarande grad. För att stärka krav avseende 
ekologiskt odlad frukt kan en kommande övergripande policy i ämnet innefatta 
detta. 

Kostenheten informerar om att enligt livsmedelsverket sätts gränsvärden för 
tillåtna halter av bekämpningsmedel som får vara kvar i livsmedel till en betydligt 
lägre nivå än vad som skulle kunna innebära en risk för hälsan. Ämnen som lagras 
i kroppen, så kallade bioackumulerande, godkänns inte för användning inom EU. 
Det gör inte heller ämnen i bekämpningsmedel som kan ha en 
cancerframkallande, hormon- eller reproduktionsstörande effekt. Barn är dock 
mer känsliga for skadliga ämnen i livsmedel än vuxna, dels för att de äter mer i 
förhållande till sin kroppsvikt och nedbrytningen kan skilja sig från en vuxens, 
dels för att barnen utvecklas. När man sätter gränsvärden för rester av 
bekämpningsmedel tar man hänsyn till detta och gränsvärden sätts till en mycket 
låg nivå för att maten ska vara säker för alla konsumentgrupper. Därför är 
konventionellt odlad frukt säker för alla konsumentgrupper, även för små barn 
och gravida, trots att rester av bekämpningsmedel kan finnas kvar. 

Att välja ekologiskt odlade livsmedel framför konventionellt odlade innebär att 
välja livsmedel som ökar den biologiska mångfalden, stimulerar kretsloppssystem 
och bidrar till en giftfri miljö. Det går inte att säga att ekologisk frukt generellt 
sett är nyttigare än konventionellt odlad, utan det är främst med tanke på miljön 
som det finns goda skäl att välja ekologiskt. Måltidsenhetens andel inköpta 
ekologiskt odlade livsmedel låg, när yttrandet skrevs, på cirka 27 procent. Av den 
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Kommunstyrelsen 

inköpta frukten var 34 procent ekologiskt odlad och bananer toppade listan över 
ekologiska frukter. 

Att enbart servera ekologisk frukt i Sala kommuns förskolor skulle leda till 
ekonomiska konsekvenser, eftersom ekologiskt odlade livsmedel ofta är dyrare 
än konventionellt odlade. 

Att enbart servera ekologisk frukt skulle minska möjligheterna att köpa in 
konventionellt odlad frukt från lokala producenter samt välja frukt efter säsong. 
Eftersom efterfrågan av ekologisk frukt är större än tillgången hos leverantörerna 
kan även variationen av frukt komma att bli begränsad. 

Bildnings- och lärandenämnden konstaterar att genom att efterfrågan ökar kan 
tillgängligheten på närodlad ekologisk frukt förväntas bli större och 
prisskillnaderna begränsas. 

Ett viktigt budskap, enligt bildnings- och lärandenämnden, till verksamheten bör 
vara att i första hand välja ekologiskt odlad frukt. 

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

att avslå motionen samt 

att uppmana kommunstyrelsen/tekniska kontoret att i första hand vid inköp till 
kommunens verksamheter välja ekologiskt odlad frukt. 

2(2) 
2015-03-19 
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INTERNREMISS 
EKONOMIKONTORET 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

Yttrande avseende Erik Åbergs (MP) motion "servera ekologisk frukt i 
förskolan" 

Upphandlingsfunktionen har tagit del av rubricerad motion och anser att det, ur ett 
upphandlingsperspektiv inte finns några hinder att ställa krav på att levererad frukt 
är ekologisk. Det måste dock betonas att det är verksamheten som ställer den typ av 
krav i en upphandling. Det är verksamheten som måste bedöma om den har 
resurser att bära den fördyring som kan bli följden. 

Det är också viktigt att ställda krav följs upp, annars riskerar kommunen att ställda 
krav inte följs men att priset- i de fall ekologisk frukt är dyrare än annan- ej sänks i 
motsvarande grad. Resurser för detta måste säkras. 

För att stärka krav avseende ekologiskt odlad frukt kan en kommande övergripande 
policy i ämnet innefatta detta och lämpligheten i att arbeta fram en sådan berördes 
redan i lämnat yttrande avseende Carol a Gunnarssons motion om giftfri vardag. 

Sala den 26 augusti 2014 

Per Eriksson, Upphandlare 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Emelie Eriksson 
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DIARIENR: 2014/823 

REMISSVAR 
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Yttrande över motion om att servera ekologisk frukt i förskolorna 
i Sala kommun 

LIVSMEDELSVERKETS REKOMMENDATIONER 

Många konsumenter är oroliga för att frukt som inte är ekologiskt odlad innebär en 
hälsorisk Enligt Livsmedelsverket sätts gränsvärden för tillåtna halter av bekämp
ningsmedel som får vara kvar i livsmedel till en betydligt lägre nivå än vad som 
skulle kunna innebära en risk för hälsan. Ämnen som lagras i kroppen, så kallade 
bioackumulerande, godkänns inte för användning inom EU. Det gör inte heller 
ämnen i bekämpningsmedel som kan ha en cancerframkallande, hormon- eller 
reproduktionsstörande effekt. Barn är dock mer känsliga för skadliga ämnen i 
livsmedel än vuxna, dels för att de äter mer i förhållande till sin kroppsvikt och 
nedbrytningen kan skilja sig från en vuxens, dels för att barnen utvecklas. När 
man sätter gränsvärden för rester av bekämpningsmedel tar man hänsyn till detta 
och gränsvärden sätts till en mycket låg nivå för att maten ska vara säker för alla 
konsumentgrupper. Därför är konventionellt odlad frukt säker för alla konsument
grupper, även får små barn och gravida, trots att rester av bekämpningsmedel kan 
finnas kvar. Ett politiskt beslut om att servera ekologisk frukt på förskolorna i 
Sala kommun av hälsoskäl är därför inte befogat. 

Att välja ekologiskt odlade livsmedel framför konventionellt odlade innebär att välja 
livsmedel som ökar den biologiska mångfalden, stimulerar kretsloppssystem och 
bidrar till en giftfri miljö. Det går inte att säga att ekologisk frukt generellt sett är 
nyttigare än konventionellt odlad, utan det är främst med tanke på miljön som 
det finns goda skäl att välja ekologiskt. Måltidsenhetens andel inköpta ekologiskt 
odlade livsmedelligger idag på cirka 27 procent. Av den inköpta frukten är 34 
procent ekologiskt odlad och bananer toppar listan över ekologiska frukter med 
hela 83 procent ekologiskt av den inköpta volymen. 

MÅLTIDSENHETENS REKOMMENDATION 

Vi bedömer att ett politiskt beslut om att enbart servera ekologisk frukt i Sala 
kommuns förskolor skulle leda till ekonomiska konsekvenser eftersom ekologiskt 
odlade livsmedel ofta är dyrare än konventionellt odlade. Att enbart servera eko
logisk frukt skulle även minska möjligheterna att köpa in konventionellt odlad 
frukt från lokala producenter samt välja frukt efter säsong. Eftersom efterfrågan 
av ekologisk frukt är större än tillgången hos leverantören kan även variationen av 
frukt komma att bli begränsat. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyretsens förvaltning 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Med stöd av ovanstående resonemang är måltidsenhetens rekommendation att inte 
besluta om att endast servera ekologisk frukt till förskoloma i Sala kommun. 

TEKNISKA KONTORET 

Emelie Eriksson 
måltidschef 

2 (2) 
2014-08-22 
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Kommunstyreisens förvaltning 
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§77 

Sammanträdesdatum 

2014-10-14 

Motion om att servera ekologisk frukt i förskolan 

INLEDNING 
Motionåreren yrkar att bara ekologisk frukt ska serveras på förskolorna. 
Konventionellt odlad frukt har rester av bekämpningsmedel och barn är känsligare 
för sådant än vuxna. 

Frågan berör i första hand kommunens kostenhet, men en del frukt till mellanmål 
köps också av förskolorna. 

Motionen belyser ett allvarligt problem med att bekämpningsmedel används vid 
odling och att rester av dessa kan bli kvar i den mat vi äter. Det är extra besvärande 
att vi långsiktigt inte kan överblicka hälsokonsekvenserna av detta. 

l den mån ekologiskt odlad frukt finns tillgänglig hos våra leverantörer bör 
förskolorna i första hand köpa sådan. Ur miljösynpunkt kan dock frågan bli 
komplicerad och ställa oss inför dilemman, exempelvis i valet mellan närodlat och 
besprutat och importerat men ekologiskt. Ett annat dilemma kan bli att priset för 
det ekologiska blir så högt att frukt av ekonomiska skäl måste väljas bort som 
mellanmål- vilket också har en hälsoeffekt. 

Genom att efterfrågan ökar kan även tillgängligheten på närodlat ekologiskt 
förväntas bli större och prisskillnaderna begränsas. 

Ett viktigt budskap till verksamheten bör därför vara att i första hand alltid välja 
ekologiskt odlad frukt, även om det är en viss prisskillnad. 

Beredning 
Bilaga BLN 2014/40/1, missiv. 
Bilaga BLN 2014/40/2, motion. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

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

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad, efter redaktionell ändring. 

BESLUT 
Bildnings- och lärandenämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad, efter redaktionell ändring. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

Aktbilaga 
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BENNY WEITERBERG 
DIREKT: 0224-74 80 02 

sKOLFÖRVALTNINGEN 

Bildnings- och lärandenämnden 
salakommun 

Remissvar på motion om att bara ekologisk frukt skall serveras i 
förskolorna 

BAKGRUND 
Kommunstyrelsens förvaltning har till bildnings- och lärandenämnden begärt 
yttrande angående motionen enligt rubriken. Yttrandet skall ha inkommit senast 30 
september 2014 för diarieföring. Förvaltningen har meddelat att svaret kan vara 
KSF tillhanda först efter bildnings- och lärandenämndens oktobersammanträde. 

MOTIONEN 
Motionåreren yrkar att bara ekologisk frukt skall serveras på förskolorna. 
Konfentionellt odlad frukt har rester av bekämpningsmedel och barn är känsligare 
för sådant än vuxna 

YTTRANDE 
Frågan berör i första hand kommunens kostenhet, men en del frukt till mellanmål 
köps också av förskolorna. 

Motionen belyser ett allvarligt problem med att bekämpningsmedel används vid 
odling och att rester av dessa kan bli kvar i den mat vi äter. Det är extra besvärande 
att vi långsiktigt inte kan överblicka hälsokonsekvenserna av detta. 

I den mån ekologiskt odlad frukt finns tillgänglig hos våra leverantörer bör 
förskolorna i första hand köpa sådan. Ur miljösynpunkt kan dock frågan bli 
komplicerad och ställa oss inför dilemman, exempelvis i valet mellan närodlat och 
besprutat och importerat men ekologiskt. Ett annat dilemma kan bli att priset för 
detekologiska blir så högt att frukt av ekonomiska skäl måste väljas bort som 
mellanmål - vilket också har en hälsoeffekt. 

Genom att efterfrågan ökar kan även tillgängligheten på närodlat ekologiskt 
förväntas bli större och prisskillnaderna begränsas. 

Ett viktigt budskap till verksamheten bör därför vara att i första hand alltid välja 
ekologiskt odlad frukt, även om det är en viss prisskillnad. 

ORDFÖRANDEs FÖRSLAG TILL BESLUT 

Bildnings och lärandenämnden beslutar 

att med hänvisning till ovanstående yttrande förklara motionen besvarad 



dilaga KS 2015/65/5 

SALA KOMM~f:J 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -06- 1 8 
Dlarltnr;<.::()} 4 ;'J(.?_'.(, Aktbilaga 1 
Dpb: " 

StUA 

Servera ekologisk frukt i förskolan 

Konventionellt odlad frukt innehåller små rester av bekämpningsmedel. Vi 
vill att små barn ska få så bra kost som möjligt. Barn är känsligare för gifter 
än vuxna. De är i en utvecklingsfas där kroppen är mer känslig 'för kemikalier. 
Barn äter också mer frukt i förhållande till sin kroppsvikt och får därmed 
högre exponering. 

Inom EU finns gränsvärden hur mycket bekämpningsmedel frukt får 
innehålla. Väldigt få av de prover livsmedelsverket tar ligger över 
gränsvärdena, men blandningen av många olika ämnen kan ge okända 
hälsoeffekter. EU:s gränsvärden är dessutom gjorda för ett ämne i taget, trots 
att vi utsätts för tusentals olika kemikalier under lång tid. Gränsvärdena tar 
heller inte hänsyn till att hormonpåverkande effekter kan uppstå även vid 
låga doser. 

För att förskolebarnen ska få en hälsosammare och bättre verksamhet så 
förslår jag 

att bara ekologisk frukt ska serveras på förskolorna i Sala kommun. 

ErikÅberg 

Miljöpartiet de gröna 



§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

D nr 2015/266 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas 
inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till 
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare 
handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna 
redovisning vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/71/1, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 74 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

43 (47) 



Jim SALA Bi 
~KOMMUN 

:cs 2015/71/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Jill Roas 

Sammanställning av motioner som ej redovisats inom ett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

Finns inga motioner att redovisa. 

l (l) 
2015-03-20 



.m sALA 
~KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Jill Roos 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella motioner som inkommit till Sala 
kommun till och med den20mars 2015 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredning inte kan avslutas inom 
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2014/684 Motion om utbyggnad av scenen i ställverket vid Täljstenen 

Parti: (V) 
Inkom: 2014-04-28 
Remiss: kultur- och fritidsutskottet 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/761 Motion om förskola i Varmsätra 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-05-23 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden 
Remissvar: bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: KS 2015-04-16 

2014/811 Motion om att inrätta social investeringsfond i Sala kommun 

Parti: (KD) 
Inkom: 2014-06-18 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden, ekonomikontoret 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden 
Beslut: 

1(3) 
2015-03-20 



Pnlll SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/823 Motion om servering av ekologisk frukt i förskolan 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-06-18 
Remiss: bildnings- och lärandenämnden, tekniska kontoret, ekonomi kontoret/ 
upphandlaren 
Remissvar: tekniska kontoret, ekonomikontoret/upphandlaren, bildnings- och 
lärandenämnden 
Beslut: W 2015-03-31 

2014/930 Motion om miljöcertifiering av byggnader 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-09-01 
Remiss: salabostäder AB, tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: 

2014/1105 Motion om att byta ut kommunens belysning mot smarta LED lampor 

Parti: (MP) 
Inkom: 2014-10-31 
Remiss: tekniska kontoret/lokalförvaltaren 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/1176 Motion om avtackning av fullmäktigeledamöter 

Parti: (S) 
Inkom: 2014-11-21 
Remiss: personalkontoret, KF:s presidium 
Remissvar: personalkontoret 
Beslut: KS 2015-04-16 

2014/1183 Motion om borttagande av § 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Parti: (Fl) 
Inkom: 2014-11-19 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/ 
Remissvar: säkerhetsansvarig 
Beslut: W 2015-03-31 

2 (3) 
2015-03-20 



PmSALA lt.ir1l KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2015/214 Motion om att hissa regnbågsflaggan i Sala 

Parti: (V) 
Inkom: 2015-02-23 
Remiss: kommunstyrelsens förvaltning/medborgarkontoret 
Remissvar: medborgarkontoret 
Beslut: LU 2015-03-31 

2015/203 Motion om inrättande av resursentrum för individer med psykisk sjukdom 
eller ohälsa 

Parti: (SD) 
Inkom: 2015-02-23 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

JR/sammanställning av motioner 2015-03-20 

3 (3) 
2015-03-20 



R sALA r;11 KOMMUN 

§ 90 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

F:s 
Y;LI :_~ 

''( :s 2::15 

Dnr 2015/268 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats inom ett 
år 

INLEDNING 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäk
tige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om be
redning inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt fullmäktiges arbetsordning 
skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid fullmäktiges ordinarie samman
träden i april och oktober. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/72/1, sammanställning 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 75 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

44 (47) 



"-l'~ SALA bilaga KS 2015/72il 
rt.i.1l KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
j iii Roos 

Sammanställning av medborgarförslag som ej redovisats 
inomett år 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §,skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare hand
läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2014/253 Föreningarnas Hus framtid 

Förslagsställare: Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: kultur- och fritidskontoret 
Beslut: KS 2015-04-16 

1{1) 
2015-03-20 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
J iii Roos 

FÖR KÄNNEDOM 

Sammanställning av aktuella medborgarförslag inkomna till 
Sala kommun till och med den 20 mars 2015 

Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, skall medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Om beredning inte kan av
slutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas 
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva förslaget från vidare hand
läggning. 

Enligt fullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen göra denna redovisning vid 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Diarie
nummer 

Ämne 

2014/253 Föreningarnas Hus framtid 

Förslagsställare: Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala 
Inkom: 2014-02-24 
Remiss: kultur- och fritidskontoret 
Remissvar: kultur- och fritidskontoret 
Beslut: KS 2015-04-16 

2014/999 Översikt av betalningssystem för arbetsresor 

Förslagsställare: Jonas Eklind 
Inkom: 2014-09-23 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: W 2015-03-31 

l (5) 
2015-03-20 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/1029 Vallaskolans lokaler 

Förslagsställare: Maria Doder 
Inkom: 2014-10-03 
Remiss: tekniska kontoret/lokalförvaltarna 
Remissvar: 
Beslut: 

2014/1030 Otrygg väg på Jakobsbergsområdet 

Förslagsställare: Julia Fahlström Björk 
Inkom: 2014-10-03 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: KS 2015-04-16 

2014/1083 Sala kommun ansluter sig till skattekollen 

Förslagsställare: Carina Kreku Hofvander 
Inkom: 2014-10-07 
Remiss: ekonomikontoret 
Remissvar: ekonomikontoret 
Beslut: KS 2015-04-16 

2014/1097 Hjälp till hemlösa 

Förslagsställare: My Lindström 
Inkom: 2014-10-27 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2014/1101 Fler bussturer till Kungsängsgymnasiet för vuxenstuderande 

Förslagsställare: Freweyni Ghirmay 
Inkom: 2014-10-30 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret 
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret 
Beslut: W 2015-03-31 

2(5) 
2015-03-20 



~SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/1126 Förtur tilllägenhet i det kommunala bostadsbolaget för våldsutsatta 
kvinnor 

Förslagsställare: Kerstin Bouvin 
Inkom: 2014-11-05 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden, salabostäder AB 
Remissvar: salabostäder AB, vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: 

2014/1180 Cykelparkering vid Lärkan väg 56 

Förslagsställare: Anna Jägvald 
Inkom: 2014-11-21 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: KS 2015-04-16 

2014/1095 lärarsekreterare till skolan 

Förslagsställare: Emilia Jonsson 
Inkom: 2014-11-24 
Remiss: skolnämnden 
Remissvar: skolnämnden 
Beslut: KS 2015-04-16 

2014/1200 Bättre busshållplatser- börja vid vattentornet 

Förslagsställare: Mikael Toner och Svante Wiklund 
lnkom:2014-12-15 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: KS 2015-04-16 

2014/1187 Översyn av detaljplan 

Förslagsställare: Leif Johansson 
Inkom: 2014-12-15 
Remiss: samhällsbyggnadskontoret, tekniska kontoret 
Remissvar: samhällsbyggnadskontoret, tekniska kontoret 
Beslut: KS 2015-04-16 

3 (5) 
2015-03-20 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2014/1198 Säkrare skolväg till Vallaskolan 

Förslagsställare: Carina Fritz 
Inkom: 2014-12-15 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: 

2014/1222 Höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet 

Förslagsställare: David Eriksson med flera 
Inkom: 2014-12-15 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: vård- och omsorgsnämnden 
Beslut: W 2015-03-31 

2015/17 Anordna ett mini-LAN 2015 

Förslagsställare: Laban Åberg 
Inkom: 2015-01-26 
Remiss: kultur- och fritidsnämnden 
Remissvar: kultur- och fritidsnämnden 
Beslut: W 2015-03-31 

2014/1255 Park utanför Salberga 

Förslagsställare: Mattias Wänerskog 
Inkom: 2015-01-26 
Remiss: kultur- och fritidsnämnden, tekniska kontoret 
Remissvar: gemensamt yttrande från kultur- och fritidsnämnden, tekniska kontoret 
Beslut: 

2014/1258 Införskaffa dokumentförstörare till biblioteket 

Förslagsställare: Henrik Jansson 
Inkom: 2015-01-26 
Remiss: kultur- och fritidsnämnden 
Remissvar: kultur- och fritidsnämnden 
Beslut: W 2015-03-31 

2015/83 Tillgängliggöra Gröna gången för rekreation året om 

Förslagsställare: Erik Hultby 
Inkom: 2015-01-26 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: tekniska kontoret 
Beslut: 

4(5) 
2015-03-20 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2015/168 Omsorgen bör fokusera på omsorg, inte på regelverk 

Förslagsställare: Per Tjärnström 
Inkom: 2015-02-23 
Remiss: vård- och omsorgsnämnden 
Remissvar: 
Beslut: 

2015/177 Utnyttja Gröna Gången även vintertid 

Förslagsställare: Karin Silverhult 
Inkom: 2015-02-23 
Remiss: tekniska kontoret 
Remissvar: 
Beslut 

JR/Sammanställning medborgarförslag total 2015-03-20 

5(5) 
2015-03-20 



M sALA 
~KOMMUN 

§ 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRElSEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-16 

:s 

Dnr 2015/136 

Redovisning av bifallna motioner och medborgarförslag som ännu 
ej verkställts 

INLEDNING 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-01-29, § 10, i samband med besvarande av en 
motion att kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och med
borgarförslag som bifallits, men ännu inte verkställts. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/73/1, redovisning 
Ledningsutskottets beslut 2015-03-31, § 76 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

45 {47) 



B~~h~ Di laga 2015/73/1 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SOFIA NILSSON 

Kommunfullmäktige 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

l (l) 
2015-01-29 

DIAR! E NR' 2015/136 
TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunfullmäktige beslutade, KF§ 10,2009-01-29 att bifalla motion om redovisning av 
verkställandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Motionärerna föreslog att 
kommunfullmäktige ska erhålla en redovisning av de motioner och medborgarförslag som 
bifallits men ännu inte verkställts. 

Motioner och medborgarförslag med kommentarer redovisas i bifogad redovisning. 

Förslag till beslut 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Sofia Nilsson 

Registrator 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 SALA 

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

www.sala.se 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Sofia. Nilsson @sala.se 
Direkt: 0224-74 70 56 



B~~~~ 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SOFIA NILSSON 

l (4) 
2015~01~29 

DIARIENR: 2015/136 
TJÄNSTESKRIVELSE 

l NÄMND l DATUM 

REDOVISNING 

Redovisning av verkställande av bifallna motioner och 
medborgarförslag 

MOTIONER 
D nr Ärende Beslut 
2013/49 Motion (C) om att fä en KF§ 

giftfri vardag 137/2014 
2013/88 Motion (C) om att satsa KF§ 

på yrkesintroduktion 133/2014 
för ungdomar 

2013/89 Motion (M) om KF§ 
service- och 131/2014 
tjänstegaranti i Sala 
kommun 

2014/5 Motion (MP) om att KF§ 

(2013/447) 
införa fadderskap för 134/2014 
invandrare i Sala 
kommun 

2014/80 Motion (C) om skydd KF§ 
för omsorgstagares 151/2014 
pengar 

2014/81 Motion (C) om att KF§ 
skapa ett turistkort för 63/2014 
Sala- "Silverkortet" 

2014/115 Motion (C) om nya KF§ 
upphandlingsregler för 62/2014 
kvalitet och miljö 

2014/175 Motion (M) om bidrag KF§ 
till sociala aktörer 152/2014 
inom civilsamhället 

2014/307 Motion (C) om KF§ 

(2010/228) 
sammanställning av 28/2012 
politiska beslut på lätt 
svenska- PoLätt 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

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

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

73325 SALA 

status 
Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 
Senast 2015-05-03 ska samtliga 
nämnder ha antagit 
tjänstegarantier kopplade till sina 
respektive verksamheter. 
Arbete pågår 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Arbetet pågår. 
Riktlinjer och policy är under 
framtagande. 
Arbete pågår. 

Arbete pågår. 
Medarbetare utbildas i att skriva 
på lätt svenska. 

Softa Nilsson 
Registrator 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Sofia,Ni!sson@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 56 



2014/325 Motion (C) och (M) om KF§ 

(2011/235) 
att låta medborgarna 56/2013 
ställa frågor till 
kommunfullmäktige 
via chatt 

2014/339 Motion (C) om att ta KF§ 

(2011/289) 
fram en kommunal 25/2013 
bredbandsstrategi 

2014/340 Motion (C) och (M) om KF§ 

(2011/295) 
riktlinjer för hudvårds- 130/2012 
samt städartiklar i 
förskola och skola 

2014/346 Motion (C) Sala KF§ 

(2012/57) 
kommun uppmanas 59/2013 
underteckna 
deklarationen för 
jämställdhet mellan 
kvinnor och män 
(CEMRs jämställdhets-
deklaration) 

2014/351 Motion (S) om KF§ 

(2012/123) 
införande av 133/2012 
studerande-
medarbetare inom 
kommunen 

2014/361 Motion (C) om att KF§ 

(2012/188) 
förbättra 24/2013 
förutsättningarna för 
utbyggnad av 
bredband genom 
samordning 

2014/365 Motion (M) KF§ 

(2012/212) 
Avgiftsbefrielse för 10/2013 
bygglov av solceller 

2014/383 Motion (MP) om KF§ 

(2013/70) 
stadsodling i Sala 62/2013 

2014/453 Motion (C) om att ta KF§ 

(2013/419) 
del av satsningen på 132/2014 
Tekniksprånget 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

Besöksadress: stora Torget 1, SALA 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 so 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 
73325 SALA 

Arbete pågår. 

Verkställd. 
Riktlinjer för bredband är 
antagna (Dnr 2014/987). 
Arbete pågår. 

Deklarationen verkställd. 
Framtagande av handlingsplan 
för jämställhet pågår. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 

Arbete pågår. 
Avgiftsbefrielse kan ges. 
Processarbete kring 
dokumentation pågår. 
Arbete pågår. 
En tjänstemannagrupp tittar över 
området vid Åkra trädgård och 
kommer under våren 2015 att 
presentera ett förslag för 
kommunstyrelsen. 
Arbete pågår. 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Sofia.Nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 56 



2014/562 Motion (S) om KF§ 
sparkspår 158/2014 

2014/586 Motion (C) om KF§ 
distributionscentral 155/2014 
för varor till 
kommunens 
tillagningskök 

2014/592 Motion (KD) om 
parkeringsplats för 
husvagnar och 
husbilar 

2014/756 Motion (C) om kött 
från grisar 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 SALA 

KF§ 
153/2014 

KF§ 
163/2014 

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

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

Arbete pågår. 
Försök med sparkspår ska 
redovisas till kommunstyrelsen 
senast i april2015. 
Arbete pågår. 

Arbete pågår. 
Plats är utsedd och kommer att 
målas upp under våren 2015 

Arbete pågår. 
Krav om djurskydd kommer att 
ställas i kommande upphandling. 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Sofia. Nilsson@ sala .se 
Direkt: 0224-74 70 56 



MEDBORGARFÖRSLAG 
D nr Ärende Beslut 
2013/35 Medborgarförslag om KF§ 

(2013/342) borttagande av höga 175/2013 
kanter vid Vallaskolan 

2014/366 Medborgarförslag om KF§ 

(2012/145) 
pendlarparkering vid 125/2012 
järnvägsstationen i 
Ransta 

2014/386 Medborgarförslag om KF§ 

(2013/94) cykelväg till 47/2013 
Ryttargårde n, SORF 

2014/667 Medborgarförslag om KF§ 
utsmyckning av 128/2014 
rondell 

Sofia Nilsson 

Registrator 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besöksadress:Stora Torget 1, SALA 

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

73325 SALA 

status 
Arbete pågår. 

Arbete pågår. 
Projektering pågår. 
Investeringsmedel har begärts 
som tilläggsbudget till2015. 

Arbete pågår. 
Dialog pågår med Trafikverket 
kring alla gång- och cykelvägar 
utefter deras vägar. 

Arbete pågår. 
Dialog pågår med Trafikverket. 

Sofia Nilsson 
Registrator 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Sofia. Nilsson@ sa la .se 
Direkt: 0224-74 70 56 



Kommunfullmäktige i 

Sala kommun 

Motion 

Väckes av: Ulrika Spåreho 

l Sft.LA 

Föreslås att kommunen utreder förutsättningarna för att bilda ett kommunalt 

näringslivsbolag 

Näringslivsfrågorna och näringslivsklimatet är oerhört viktiga för kommunen 

och avgörande för om sala kommun ska kunna nå visionen om 25000 invånare 

2024. Likaså är det viktigt att jobbtillfällen skapas i Sala kommun för en 

förbättrad skattekraft. 

Hitintills har kommunen inte lyckats nå bra placeringar i Svenskt Näringslivs så 

kallade rankinglista. Kommunen har heller inte det helhetsgrepp över 

näringslivsfrågorna som gör att verksamheten kan påverkas på ett bra sätt. För 

näringsidkare och kommunmedborgare. 

Sedan flera år tillbaka drivs näringslivsfrågorna för kommunen i ett samarbete 

med Företagarcentrum och där ett avtal reglerar verksamheten. 

Vi Socialdemokrater anser att det nu är dags att tänka i nya banor och att 

förändra näringslivsarbetet och därmed skapa något helt nytt. Falkenbergs och 

Ulricehamns kommuner har skapat egna helägda kommunala näringslivsbolag 

och därmed kunnat utveckla näringslivsfrågorna på ett offensivt sätt och fått 

höga placeringar i Svenskt Näringslivs rankinglista. 

Vi Socialdemokrater anser att kommunen omgående bör utreda 

förutsättningarna för att bilda ett helägt kommunalt näringslivsbolag och ta 

ställning till bildandet när nuvarande avtal med Företagarcentrum ekonomisk 

förening löper ut 2016. 



Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för bildandet 

av ett kommunalt näringslivsbolag samt 

att utredningen presenteras till kommunstyrelsen senast i december 2015 

Sala 2015-04-01 . .. 

~~ W/5\~ 
Ulrika Spårebo (S) ur~ ~ 



S KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- 2 5 
MOTION 

Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade vid sitt sammanträde 2013-03-20 
att f6reslå kommunfullmäktige att infora webbaserad medborgardialog och att skicka 
forslaget till kommunstyrelsen for beredning. (Dnr 2013/179) 

Avsikten med fårslaget var att skapa ett we b baserat medborgarforum for politik 

• där alla kan lägga medborgarforslag om Sala kommuns verksamhet 
• där medborgarna når fram till dem som bestärmner 
• där man kan samla nanmunderskrifter till sitt förslag 
• där man får svar från Sala kommuns politiker 
• att fungera som ett diskussionsforum för politik i Sala kommun 

Ärendet behandlades vid Kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde 2013-05-
21. Ledningsutskottet beslutade då att överlämna ärendet till budgetberedning for 
hantering i strategisk plan 2014-16. (KSLU § 153/2013) Det togs dock aldrig med i 
den strategiska planen for 2014-16 och finns inte heller med i den strategiska planen 
for 2015-17. 

En webbaserad medborgardialog skulle utgöra ett viktigt hjälpmedel for att fordjupa 
den kommunala demokratin och göra det möjligt för invånarna i kommunen att på ett 
enklare sätt än idag vara aktiva i dialoger med beslutsfattarna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

att inforandet av webbaserad medborgardialog skrivs in i den strategiska planen for 
2016-18. 



Hannele Owetz 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 7 april2015 09:12 
Hannele Owetz 

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

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Från: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 2 april 2015 11:09 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service - Skicka meddelande" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Bråstagalan 4B 73330 Sala 

E-post (e mail) 
ruwaida 1984@hotmail.com 

Namn (fdrnamn och efternamn) (name) 
Ruwaida Nazar-T aha 

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

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

A _A KOMillruN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -04- O 7 
Ak!bllaya 

l 

hej snälla fixa så vi som har behov kan få ha våra barn på fritids när det är helger och röda dagar. jag har två 
barn som jag måste leta och böka med barnpassning hela tiden. 

Telefon/mobil (phone) 
072-99 30 777 

Länk till sida 
Medborgarförslag 

l 



Hannale Owetz 

\Från: 
"Skickat: 
Till: 

Virve Svedlund 
den 7 april2015 09:12 
Hannele Owetz 

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

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Frän: kommun.info@sala.se [mailto:kommun.info@sala.se] 
Skickat: den 2 april 2015 11:08 
Till: Virve Svedlund 
Ämne: Formulärdata frän "Service- Synpunkter" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Bråstagalan 4 B 733 30 Sala 

E-post (e mail) 
ruwaidal984(al,hotmail.com 

Namn (flirnamn och efternamn) (name) 
Ruwaida Nazar-T aha 

Välj ett alternativ (opinion_category) 
Synpunkt/fårslag 

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

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 
hej jag har två barn som går i skolan på valla och på fritids då jag jobbar. men problemet är att jag ej har 
tillgång till fritids på lör/sön och röda dagar och får leta och böka med barnpassning. snälla kan ni inte fixa 
så vi som har behov kan få hjälp med detta fram till 18.30 åtminstone på helgerna då det ej är öppet armars. 
vore oerhört tacksam och en lättnad fdr mina barn som blir så ledsna när det ej finns hjälp. 

Telefon/mobil (phone) 
072-99 30 777 

Länk till sida 
Medborgarförslag 

l 



Fra: SKF[skolforvaltningen@sala.se] 
Dato: 09.03.2015 11:25:33 
Til: KSF[kommunstyrelsens.forvaltning@sala.se] 

Sida l av l 

Tittel: VB: Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: da55d8ca-fc70-488a-aeb4-32c9d5822412) 

Från: commentEmail@sala.se [mailto:commentEmail@sala.se] 
skickat: den 6 mars 2015 14:14 
Till: SKF 
Ämne: Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: da55d8ca-fc70-488a-aeb4-32c9d5822412) 

lämnad synpunkt: via hemsidan för registrering 
Ärende Id da5 5d8ca-fe 7 0-488a-aeb4-3 2c9d5 822412 
Datum 2015-03-06 13:54 

Ansvarig nämnd 
Typ av synpunkt 

Avser verksamhet 

SYNPUNKT 

Utbildnings- ocb arbetsmarknadsnämnden 
Synpunkt/förslag 
Arbetsmarknadsfråga 

Medborgarförslag Sala 2015-03-06 Jag läste i Sala Allehanda att Karlbergs kiosk ska rivas. Jag såg att Sala 
Kommun har köpt kiosken. Jag fOrslår att Sala kommun flyttar kiosken till Evelunds rastplats Där behövs en 
kiosk det skapar arbete i kommunen och många som åker till Avesta och Dalarna efterfrågar en kiosk där man 
kan köpa kaffe glass godis mm. 

Med vänlig hälsning 
Tommy Karlsson 

Återkoppling? 
Kontaktuppgifter 
Namn 
Postadress 
Telefon- och mobilnummer 

E-postadress 

Skickat till e-post 

Ja. Via e-post. 

Drottninggatan 13c 733 30 Sala 

skolforvaltningen@sala.se 

http://ephorte.sala.se/ePhorte/ API/GETDOC/Default.aspx?DL _DO KID_ DB=21595&... 2015-03-26 
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Kommunfullmäktige i Sala !nie 2015 -D3- 2 4 

Motion om Sala 400 år.(igen) 

Den 24/4 2003 lämnade Pi a Nilsson, Tommy Johansson och Per-Olof Rapp samtliga (S} in en 

motion till fullmäktige om vision för Sala 400 år 2024 (KS 2004/37 /6} med förslag om att 

starta ett visionsarbete om Sala 2024. 

Majoriteten i fullmäktige beslutade dock att avslå motionen med bland annat motiveringen 

att det låg långt fram och dagens problem måste lösas först. 

Under mandatperioden 2010-20141ade den s-ledda kommunledningen fram ett tydligt mål 

om att sala kommun 2024 ska ha 25000 innevånare. 

För att kunna få denna ökning ställs det stora krav på kommunen när det gäller 

verksamheten, skola, barnomsorg, äldreomsorg med mera, nya bostäder måste byggas, 

kollektivtrafiken måste byggas ut, arbeten måste skapas. Allt detta ingår i 

kommunledningens normala arbete. Det gäller också att "locka" människor att flytta till Sala. 

Då behövs det utåtriktad markandsförning. 

För att få ett intresse för sala måste Sala synas och bli omtalad på ett positivt sätt. Där 

kommer 400-hundra års jubileet vara den viktigaste funktion. 

Kungligt besök? Minnesbok? Samarbete med Silvergruvan, Väsby kungsgård, Sätra brunn, 

föreningar/företag/organisationer måste till. 

För att lyckas med detta som är en lång process måste arbetet starta så fort som möjligt så 

att Sala kan omtalas varje dag i 9 år, motionsbehandlingen blir då en del av processen. 

Arbetet med detta måste vara en naturlig del av förvaltningarnas arbete och leds av 

kommunchefen. Kommunstyrelsens ledningsutskott är självskrivet det politiska organet som 

håller i styrningen. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi 

att kommunfullmäktige beslutar starta arbete med Sala 2024 snarast. 

sala 2'015.03.05 

. ~-. 
~ i i " \i!r. , \, 11\ __..., ; ·~\.L.--
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Tomrzt'Vohansson(S} 
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Pia Nilsson (S} Per-Olof Rapp (S} i ~ 



Kommunfullmäktige i 

salakommun 

Motion 

Väckes av: Ulrika Spåreho 

Rätten till heltid. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 -03- O 6 

r 

200 000 personer i Sverige, främst kvinnor tvingas jobba deltid. I 
Sala kommun är siffrorna 438 st varav 400 st är kvinnor inom den 
offentliga sektorn. De flesta jobbar inom välfärdssektorn och är 
undersköterskor, barnskötare och vårdbiträden. 

De har svårt att få den låga deltidslönen att räcka, samtidigt som 
de oroar sig för pensionen. Rätten till heltid är också en 
jämställdhetsfråga. Vi vill skapa förutsättningar för att både 
kvinnor och män ska kunna arbeta i lika hög utsträckning. 

I socialdemokraternas budget för 2015-2017 fanns det pengar 
avsatta för att anställa en projektledare för året 2015 och första 6 
månader 2016, för att införandet av rätten till heltid skulle bli 
effektiv både för den anställde och verksamheten. 

Det finns flera kommuner som infört rätten till heltid med lyckat 
resultat sjukfrånvaron har minskat, kostnaderna för övertid har 
minskat samt antalet visstidsanställningar har sjunkit. 



Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att Sala kommuns anställda ska ges rätten till heltids 
anställningar. 

samt 

Att kommunstyrelsen senast 30 september 2015 redovisas hur 
och när rätten till heltid kan genomföras. 

Sala 5/3-2015 

;1 l ' ' <://··-:~ _ _,,,,_ > 
\ t l'l it<.... 0)2e"-"V<Lz.f 
~ 

Ulrika Spåreho (S) 



Motion 
Till Sala kommunfullmäktige !';":r.8n~ l _, jAktbilaga 

/_ __ 0.-0 l ,i 53! 2. 

Angående utsatta E "' .. r·eministiskt initiativ 

medborgare 
Att utsatta BU-medborgare inte får något socialt skydd eller medborgerliga och mänskliga 
rättigheter i Sverige eller i sina hemländer är en skam för EU, för Sverige och för svenska 
kommuner, inklusive Sala kommun. Alla som säger sig stå för principen om människors lika 
värde, rätten till ett värdigt liv och en demokratisk samhällsutveckling måste därför höja sina 
röster. 

En del av dem som numera kommlt att betecknas som EU-migranter är BU-medborgare utan 
medborgerliga rättigheter i hemlandet eller i värdlandet Gemensamt för dessa BU-medborgare 
är att den finansiella krisen i södra Europa samt fattigdom, diskriminering, brist på 
försörjningsmöjligheter och ökade inkomstklyftor har drabbat dem hårt 

Den fria rörligheten är en grundprincip inom EU. Det innebär att en BU-medborgare från ett 
annat land har rätt att stanna i Sverige i tre månader utan några särskilda tillstånd eller pengar 
till försörjning. 

Vistelseprincipen i socialtjänstlagen innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde 
vistas ansvarar för stödet och hjälpen. Frågan om en persons hemvist i en kommun avgörs inte 
av huruvida personen har svenskt personnummer eller inte. 

Lagen medger inga undantag och tillåter inte att vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika 
utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande. EU-rätten ställer inga hinder för 
kommunerna att lämna stöd och hjälp till de BU-medborgare som vistas i kommunen. 

Ett särskilt ansvar har vi också för de barn som kommer hit som BU-medborgare. FN:s 
barnkonvention slår fast att alla barn som vistas i ett land, utan åtskillnad har rätt att få sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda. Skolverket konstaterar att barn till BU-medborgare som 
vistas i Sverige längre än tre månader utan uppehällstillstånd ska ses som papperslösa och ha 
rätt till utbildning, men det finns också exempel på kommuner som, med hänvisning till 
barnkonventionen, erbjuder skolgång även till dem som bara stannar i tre månader. 

Det optimala vore att ingen människa skulle känna sig tvungen att lämna sitt hemland på 
grund av fattigdom, diskriminering eller utanförskap, men så ser det inte ut i dag. 

De utsatta BU-medborgarna kommer hit för att de diskrimineras i sina hemländer, saknar 
möjlighet att få arbete och lever under extremt fattiga förhållanden. På lång sikt måste deras 
förhållanden i hemländerna förbättras, men på kort sikt måste vi ge dem ett värdigt bemötande 
när de befinner sig i vår kommun. Att bemötas med värdighet, få tak över huvudet och mat för 
dagen är grundläggande mänskliga rättigheter. 

Som det ser ut i dag hjälper Sala kommun till med samordning mellan ett antal 
friviillgorganisationer som erbjuder frukost, kaffe och lunchsoppa måndag-fredag, kaffe 

Sida l av 2 Feministiskt initiativ 



lördagar, samt dusch- och tvättmöjligheter måndag och tisdag förmiddag. Under jul-, nyårs
och trettonhelgen 2014/2015 betalade kommunen för 18 sängplatser på Sofielunds 
vandrarhem, som just då råkade ha lediga sängplatser. En privatperson har också bidragit 
ideellt med tolkhjälp vid enstaka tillfällen. 

Med. hänvisning till ovanstående yrkar vi 
" att Sala kommun efterlever socialtjänstlagens vistelseprincip. Det skulle ge socialt 

utsatta BU-medborgare rätt till en skälig levnadsnivå på samma villkor som alla andra 
i kommunen, med bland annat tak över huvudet och mat för dagen för dem som 
uppehäller sig i kommunen och inte kan tillgodose dessa behov på egen hand. 

" att kommunen bekostar ett härbärge med dusch- och tvättmöjligheter för dem som 
vistas i Sala kommun och inte själva kan ordna tak över huvudet. Självklart gäller vårt 
yrkande om härbärge även de hemlösa svenska medborgare som finns i vår kommun. 

" att kommunen ornhesörjer grundbemanning av detta härbärge och för övrigt fortsätter 
samarbetet med frivilligorganisationerna. 

" att Sala kommun upprättar en plan för hur utsatta BU-medborgare tas emot när de 
kommer till vår kommun och att behoven inventeras fortlöpande genom uppsökande 
verksamhet. 

" att Sala kommuns insatser för BU-medborgare tas fram i samverkan med de berörda 
och utifrån deras behov. 

" att alla insatser kommuniceras till de berörda på modersmålet och med utgångspunkten 
att det handlar om rättigheter som tillgodoses. 

"' att Sala kommun ger rådgivning och information till BU-medborgare som kommer till 
vår kommun, om de möjligheter som finns för dem till exempel vad gäller socialt 
skyddsnät. vård, utbildning och arbete. 

" att kommunen bekostar de tolkinsatser som krävs för att kommunicera behov och 
insatser samt ge rådgivning. Det är önskvärt att detta inte enbart sker via telefontolk. 

" att Sala kommun ger utsatta BU-medborgare tillgång till verksamheter som språkcafe, 
fadderskap för nyanlända och SPI-undervisning. 

.. att kommunen erbjuder skolgång även till de barn vars familjer stannar i Sverige kortare 
tid än tre månader. 

" att Sala kommun avsätter medel till ett projekt för att verkställa ovanstående punkter. 
" att detta projekt startas upp snarast möjligt, med målet att det senast i november 2015 

ska finns ett härbärge i Sala kommun som är klart att ta emot gäster. 

Sala, den 8 april2015 

Med bästa hälsningar, 

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala 

Sida 2 av 2 Feministiskt initiativ 



Kommunfullmäktige l Sala kommun 

Motion om att hissa regnbågsflaggan i Sala 

Regnbågsflaggan är en internationell symbol för stolthet och 

mångfald hos H B T Q-personer, den står också för tolerans och 

respekt för medmänniskorna. 

För de flesta är det självklart att älska och leva med vem man vill, 

men tyvärr inte för oss alla. Det borde vara alla människors rätt att 

få leva i frihet och öppenhet. 

Många kommuner hissar regnbågsflaggan under Stockholms 

Pridevecka och somliga även under IDAHOT (International Day 

Against Homophobia and Transphobia), detta för att visa att deras 

kommun står för mångfald, står för allas lika värde. 

Det är dags för Sala kommun att göra detsamma! 

Därför yrkar jag 

att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under stockhalms 

Pridevecka 

att Sala kommun hissar regnbågsflaggan under IDAHOT 

Sala 2015-02-23 



Ink. 2015 -02- l 9 
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Motion till Sala kommunfullmäktige 

Inrättande av resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

Den som drabbas av psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar måste värderas högre på både kommun

och Jandstingsnivå. Just nu är det alltför många delar i både vården och omsorgen som fungerar 

undermåligt eller inte alls. Den psykiska ohälsan måste jämställas med den fysiska. 

Flera områden lämnar mycket mer att önska i sammanhanget, däribland skolväsendet, speciellt på 

gymnasienivå. Har du oturen att drabbas av psykisk sjukdom, ohälsa är det inte ovanligt att dina 

chanser till att klara av din skolgång är borta. Det finns inte tillräckliga resurser till att hjälpa dessa 

elever, patienter, medmänniskor på någon nivå idag. Här finns en stor skillnad mellan hur människor 

med olika former av psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar värderas, bedöms och bemöts i 

form av stöd och hjälp. Det kan skilja extremt mycket vilken hjälp man får och bedöms ha rätt till. 

Samverkan med alla berörda instanser runt den hjälpsökande måste utvecklas och stärkas, vi måste 

kunna erbjuda helheten som så väl behövs. 

När någon lider av depression eller ångest är det mycket svårt att själv kontakta och besöka alla de 

instanser som behöver kontaktas, det är ett alldeles för högt krav på individen. Därför föreslår vi att 

inrätta ett resurscentrum, där alla de olika personer som behövs för individens vardag och 

tillhörighet i samhället finns att träffa på en och samma gång. l resurscentrumet finns exempelvis 

boendestöd, personstöd, god man, kurator, socialtjänst, försäkringskassa, 

vårdförmedlare/patientlots, studievägleda re, arbetsförmedlare och en skolkontakt. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

att Sala kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett 

resurscentrum för individer med psykisk sjukdom eller ohälsa. 

att Sala kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över en utveckling av 

samarbetet med Landstinget Västmanland inom ovannämnda område. 

sEdman {SD) 
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